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Observatório do Emprego e do Trabalho

O Observatório do Emprego e do Trabalho oferece aos formuladores de políticas públicas um conjunto 
de ferramentas inovadoras para aprimorar as possibilidades de análise e de compreensão da evolução do 
mercado de trabalho.

O Observatório inova a análise do mercado de trabalho em dois aspectos importantes. Primeiro, utiliza 
um conjunto de indicadores novos, especialmente criados pelos pesquisadores da FIPE, os quais junta-
mente com indicadores mais conhecidos e tradicionais permitirão um acompanhamento mais detalhado 
do que ocorre no mercado de trabalho. Segundo, porque estes indicadores podem ser utilizados tanto 
para analisar o mercado como um todo, quanto para analisar aspectos desagregados do mercado como, 
por exemplo, uma ocupação ou um município. São indicadores poderosos, que oferecem uma visão de 
curto prazo e também podem formar uma série histórica. O conjunto de indicadores pode ser usado para 
acompanhar tanto as fl utuações decorrentes das alterações conjunturais de curto prazo quanto as evolu-
ções estruturais de longo prazo. Mensalmente é divulgado um Boletim que apresenta um resumo do que 
ocorreu no mercado de trabalho do Estado. As bases de dados que originam as informações divulgadas 
pelo Observatório são: a) CAGED (MTE); b) RAIS (MTE); c) PNAD (IBGE).

O Observatório do Emprego e do Trabalho foi desenvolvido e é mantido em conjunto pela Secretaria do 
Emprego e Relações do Trabalho do Governo do Estado de São Paulo (SERT) e pela Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas da USP (FIPE).

Para saber mais, acesse:

http://www. ipe.org.br/projetos/observatorio/
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Nível de Atividade: Até o Final do Primeiro Semestre de 2012 a 
Produção Continua Escorregando Ladeira Abaixo... e o Futuro 
Continua Nebuloso

VERA MARTINS DA SILVA  (*)

A economia brasileira mostrou uma trajetória muito 
fraca ao longo do primeiro semestre de 2012. A Tabela 
1 (com informações das mais recentes Contas Trimes-
trais da Fundação Instituto Brasileiro de Geogra ia e 
Estatística - FIBGE), e o Grá ico 1 mostram a produção 
escorregando ladeira abaixo desde o primeiro semes-
tre de 2010, quando se compara o crescimento em vo-
lume em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. 
Essa tendência é comum entre os diversos agregados 
de despesa; entretanto, pode-se observar uma piora 
nas informações sobre formação bruta de capital ixo, 
ou seja, o investimento, que tinha apresentado resul-
tados positivos ao longo dos diversos trimestres de 
2010 e 2011, nos dois primeiros trimestres de 2012 
foi negativo, indicando uma piora neste importante 
componente da economia tanto no lado público como 
no privado. 

Como resultado dos fracos resultados, o governo fede-
ral anunciou uma série de medidas para a infraestru-
tura, revelando um novo enfoque ideológico no trato 
com o setor privado, mediante a adoção de concessões 

para um conjunto de obras e operação de transpor-
tes. Convém notar, contudo, que entre o anúncio e a 
realização dessas obras há uma defasagem de tempo, 
de modo que os resultados das medidas divulgadas 
levarão meses para ter um impacto efetivo sobre a 
economia. Por outro lado, já se observa um aspecto 
positivo dessas medidas, mesmo que imaterial, que é 
uma sinalização pró-mercado por parte de um gover-
no anteriormente marcado por uma visão estatizante 
da economia. Não se pode falar em privatização stricto 
sensu das atividades em pauta uma vez que, sob o re-
gime de concessões, os serviços públicos continuam 
sendo de responsabilidade última do Poder Público, o 
qual, por sua vez, deverá aprimorar sua capacidade de 
gestão no monitoramento e controle dos serviços sob 
concessão.  Mas é, sem dúvida, uma mudança para tor-
nar a relação público/privada mais densa e aproveitar 
as vantagens competitivas de cada tipo de instituição. 
Porém, a e icácia das medidas de política econômica 
em reverter a estagnação e acelerar a economia é uma 
questão nebulosa e apenas o futuro mostrará seu real 
impacto.
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Tabela 1 – Variação em Volume em Relação ao Mesmo Trimestre do Ano Anterior - %

Período PIB Consumo das 
Famílias

Consumo da Adm.
Pública

Formação Bruta de Capital 
Fixo

Exportação Importação

2008.I 6,3 5,9 4,7 14,9 -1,7 14,3

2008.II 6,5 6,5 1,7 16,3 6,0 21,8

2008.III 7,1 7,7 5,2 19,2 3,5 19,4

2008.IV 1,0 2,7 1,4 4,2 -5,8 6,7

2009.I -2,7 2,3 3,4 -13,6 -14,0 -13,9

2009.II -2,4 3,2 2,7 -13,6 -9,8 -13,1

2009.III -1,5 4,7 0,3 -9,0 -9,3 -11,4

2009.IV 5,3 7,5 5,9 9,6 -3,7 7,6

2010.I 9,3 8,5 3,1 29,9 15,4 40,6

2010.II 8,8 6,2 6,2 27,2 6,9 38,7

2010.III 6,9 5,9 5,1 20,3 11,3 40,0

2010.IV 5,3 7,3 2,8 11,1 13,2 26,4

2011.I 4,2 6,0 1,8 8,8 4,0 13,4

2011.II 3,3 5,6 3,5 6,2 6,2 14,8

2011.III 2,1 2,8 1,2 2,5 4,1 5,8

2011.IV 1,4 2,1 1,3 2,0 3,7 6,4

2012.I 0,8 2,5 3,4 -2,1 6,6 6,3

2012.II 0,5 2,4 3,1 -3,7 -2,5 1,6

Fonte: site da FIBGE, acesso em 03/09/2012.

Gráfi co 1 – Variação do PIB Trimestral – Variação do 2º Tri 2012 em Relação ao 2º Tri 2011 (%)
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O consumo das famílias continua tendo um desem-
penho positivo. Isto resulta das políticas de redistri-
buição de renda, dos aumentos de salário mínimo e 
dos incentivos iscais ao consumo de bens duráveis. A 
Tabela 1 mostra uma continuidade de crescimento de 
consumo das famílias ao longo dos trimestres desde o 
primeiro trimestre de 2008. Portanto, se a economia 
não dá um show de crescimento, não é por culpa do 
consumo das famílias. Ao contrário, pode-se dizer 
que o modelo econômico brasileiro tem se baseado 
no aumento do consumo interno. Infelizmente, isso 
não basta para um crescimento pujante, uma vez que 
o investimento oscila muito e parte desse consumo 
acaba gerando renda e emprego no exterior. Isto pode 

ser visto na coluna referente às importações (Tabela 
1) e no Grá ico 3, com pico no ano de 2010. A partir de 
2011, a mesma desaceleração geral da economia tam-
bém afetou as importações. Por sorte, as exportações 
entre 2010 e o primeiro trimestre de 2012 também 
ajudaram a cobrir as despesas de importação.

Ainda no que tange ao consumo, há uma novidade a 
partir do primeiro trimestre de 2012, qual seja, o con-
sumo da administração pública passou a ser superior 
ao consumo das famílias, invertendo uma tendência na 
série apresentada, o que pode indicar uma recupera-
ção de alguns agregados.

Gráfi co 2 - Consumo das Famílias, da Administração Pública e Investimento: 
Variação do 2º Tri 2012 em Relação ao 2ºTri 2011 (%)
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Gráfi co 3 - Importação e Exportação: Variação do 2º Tri 2012 em Relação ao 2º Tri 2011 (%)

O Grá ico 4 mostra os percentuais de poupança e in-
vestimento sobre a renda disponível em percentagem. 
Observa-se que há períodos em que o investimento é 
inferior à capacidade de inanciamento pela poupança 
doméstica, não sendo necessário o uso de recursos 
externos, como é o caso de meados de 2003 até me-
ados de 2007. Mas esse não é o padrão usual do fun-
cionamento da economia brasileira: entre o primeiro 
trimestre de 2001 e o segundo trimestre de 2012, 
ocorrem 15 trimestres em que a poupança supera o 
investimento e 35 em que o investimento supera a 
poupança doméstica, sendo então o usual a utilização 
de poupança externa para inanciar o investimento. 

Os valores em moeda corrente ajudam a compreender 
a situação presente: o PIB do segundo trimestre de 
2012 alcançou R$ 1,1 trilhão, e a necessidade de inan-
ciamento da economia através de recursos externos 
foi de R$ 28 bilhões, em torno de 2,5% do PIB, o que 
foi conseguido facilmente no período recente porque 
a economia brasileira tem atraído capitais externos. 
Por outro lado, a implementação da política de redução 
de juros interna poderá tornar a vinda dos recursos 
externos menos atraente, assim como a entrada de 
divisas externas pode sofrer redução com a queda de 
preços das commodities em função da desaceleração 
da economia chinesa. Mais uma dúvida a ser resolvida 
pelo tempo.1 
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Gráfi co 4 - Formação Bruta de Capital e Poupança sobre Renda Bruta Disponível 1º Tri 2000 a 2º Tri 2012    (%)
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Em termos setoriais, a Tabela 2 
mostra a evolução positiva da agro-
pecuária, com crescimento de 1,7% 
em relação ao mesmo trimestre 
do ano anterior, período, contudo, 
que tinha sido fraco. Mesmo assim, 
a agropecuária foi a campeã se-
torial de crescimento, bem acima 
do crescimento do próprio PIB, de 
0,5% e acima do crescimento dos 
serviços, que foi de 1,5% e da re-
dução da indústria, de -2,4%. Cabe 
lembrar que o bom desempenho 
dos serviços está ligado ao cresci-
mento dos serviços relacionados 
à administração pública, espe-
cialmente saúde e educação, em 
conformidade com o crescimento 
das despesas de consumo da ad-
ministração pública, já observado 
anteriormente.

A indústria de transformação é 
realmente a que tem tido um pés-

simo desempenho, apresentando 
quedas sistemáticas no volume 
produzido desde o terceiro trimes-
tre de 2011. O pior resultado foi 
este último trimestre de 2012, com 
redução de 5,3% em relação ao 
mesmo trimestre de 2012. Então, a 
desindustrialização está presente 
e o crescimento do consumo tem se 
dado pelas importações, até agora 
viabilizadas por um câmbio apre-
ciado e facilidades de inanciamen-
to. A indústria extrativa mineral, 
que desde o último trimestre de 
2009 até o primeiro trimestre de 
2012 teve um desempenho notável, 
apresentou um resultado negativo 
neste último trimestre. O setor 
de eletricidade, gás, água, esgoto 
e limpeza urbana tem apresenta-
do resultados positivos ao longo 
dos trimestres, acompanhando a 
construção civil, que, mesmo de-
sacelerando, tem sido uma âncora 

no crescimento desde o último tri-
mestre de 2009.

Por outro lado, ao se analisar a evo-
lução dos dados de produção ísica 
da indústria do mês de julho contra 
o mês anterior, junho de 2012, pela 
Tabela 3 há uma evidência de que 
pode estar havendo uma reversão 
da crise que se abate sobre a indús-
tria. No entanto, é uma suposição, 
devendo-se esperar os resultados 
dos próximos trimestres para uma 
análise baseada em dados reais. 
Uma coisa é certa: o setor de pro-
dução de bens de capital tem sido o 
mais duramente atingido pela crise 
na indústria, com uma queda de 
9% no mês de julho de 2012 contra 
o mesmo mês de 2011, ou, olhando-
-se para o acumulado do ano, uma 
queda de 12%. 
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É curioso notar que apesar dos 
incentivos iscais, a média da in-
dústria de produção de consumo 
durável tem tido um desempenho 
sofrível, com uma queda na produ-
ção ísica de 8,4% na comparação 
do acumulado do ano em relação 
ao mesmo período do ano anterior. 
Nesse período de comparação, a in-
dústria teve queda de 3,7%. Mas há 
uma reversão na virada de junho 
para julho, pois, segundo a FIBGE, 

“12 dos 27 ramos investigados 
apontaram crescimento na produ-
ção, com destaque para os setores 
de veículos automotores (4,9%), 
de alimentos (2,1%) e de máquinas 
e equipamentos (3,0%)”.2 Se há 
mesmo uma reversão e retoma-
da contínua da indústria, é mais 
uma incerteza a ser desvendada 
pelo futuro, mas se a média dos 
analistas de mercado não errar 
muito, o crescimento real do PIB de 

2012 estará abaixo de 2%,3 o que é 
pouco, considerando-se a taxa de 
crescimento da população de 1% 
a.a. e ainda a existência de muita 
pobreza no Brasil. Além disso, há 
uma complicação adicional: o fato 
de que as Contas Nacionais es-
timam os agregados brutos, ou 
seja, não se deduz a depreciação 
dos bens de capital, de modo que 
o crescimento real é inferior ao 
divulgado.

Tabela 2 – Variação em Volume em Relação ao Mesmo Trimestre Anterior (%)

Período

AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA SERVIÇOS

VA
Total Ext. Mineral Transformação Construção Eletr/gás, água, 

esgoto e limp.
urbana

Total Comércio Serviços 
imobiliários e 

aluguel

Adm. Pub., 
educação/ 

saúde 
públicas

Total

2008.I 4,4 4,0 8,2 7,4 4,5 7,1 8,0 2,8 0,1 5,6 5,9

2008.II 10,3 4,6 5,0 8,5 3,0 5,3 8,0 1,9 0,9 5,9 6,1

2008.III 6,2 6,7 5,6 11,6 5,9 6,8 10,1 2,0 1,2 6,4 6,5

2008.IV 2,9 -1,2 -6,0 4,2 4,4 -2,5 -1,4 0,4 1,5 2,0 0,7

2009.I -0,7 -6,5 -16,4 -5,7 -1,9 -11,6 -6,1 2,3 3,0 0,9 -2,6

2009.II -3,3 -5,5 -13,2 -3,7 1,1 -9,1 -4,2 2,3 2,6 0,7 -2,2

2009.III -7,5 -4,6 -9,7 -2,2 0,3 -6,8 -2,3 2,0 2,7 1,4 -1,5

2009.IV -0,4 4,1 4,6 8,4 3,9 5,0 8,4 4,0 3,8 5,4 5,0

2010.I 7,0 14,1 17,8 15,4 9,0 15,4 15,9 1,8 2,3 6,2 8,5

2010.II 9,0 14,2 13,7 17,0 10,5 13,9 11,6 1,8 2,6 5,8 8,1

2010.III 5,5 13,1 8,0 9,3 7,9 8,9 9,4 1,5 2,2 5,2 6,3

2010.IV 2,3 13,1 3,1 6,1 5,3 4,9 7,6 1,7 2,0 4,8 4,8

2011.I 3,3 3,3 2,9 5,5 5,0 3,8 5,4 1,7 3,0 4,0 3,9

2011.II -0,6 3,0 1,7 2,3 3,4 2,1 5,5 1,5 2,8 3,7 2,9

2011.III 6,9 2,7 -0,6 3,8 4,0 1,0 1,7 1,4 2,0 2,0 2,0

2011.IV 8,4 3,8 -3,1 3,1 3,0 -0,4 1,3 1,3 1,5 1,4 1,2

2012.I -8,5 2,2 -2,6 3,3 3,6 0,1 1,6 1,2 2,9 1,6 0,6

2012.II 1,7 -1,8 -5,3 1,5 4,3 -2,4 0,2 1,4 3,3 1,5 0,5

Fonte: site da FIBGE, acesso em 03/09/2012.
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Gráfi co 5 - Evolução Setorial: Variação do 2º Tri 2012 em Relação ao 2º Tri 2011 (%)

Tabela 3 – Produção Física da Indústria

Categorias de Uso

Variação (%)

Jul/Jun 
2012

Jul 12 /
Jul 11

Acumulado

No Ano

Bens de Capital 1,0 -9,1 -12,0

Bens Intermediários 0,5 -1,7 -2,5

Bens de Consumo -0,1 -2,4 -2,4

Duráveis 0,8 -2,7 -8,4

Semiduráveis e Não Duráveis -0,6 -2,3 -0,5

Indústria Geral 0,3 -2,9 -3,7

Fonte: Pesquisa Industrial Mensal da FIBGE, site da FIBGE, acesso em 
08/09/2012.

1  Outra dúvida: a política de redução de juros para níveis compatíveis 
com a média mundial será acompanhada por outra de redução da 
in lação para níveis mundiais? Dúvida crucial, já que a in lação está 
dando sinais de retomada...

2  Indicadores IBGE, Pesquisa Industrial Mensal, Produção Física, Brasil, 
julho 2012, p.6.

3  A pesquisa Focus, do Banco Central, tem apontado para um cresci-
mento esperado pelo mercado inanceiro em torno de 1,7% para o 
PIB brasileiro em 2012.

(*) Economista e doutora pelo IPE-USP. 
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Origens e Evolução da Indústria de Máquinas e Equipamentos 
em São Paulo, 1870-1960: 3. Dois Estudos de Caso entre 1920 e 
1960

MICHEL DELIBERALI MARSON (*) 

1 Introdução

Neste artigo, o terceiro da série 
publicado no boletim Informações 
FIPE com os principais resultados 
de minha tese (MARSON, 2012), 
serão analisadas algumas das 
principais questões levantadas ao 
longo do trabalho sobre a indústria 
de máquinas e equipamentos no 
Estado de São Paulo, tendo como 
objeto de estudo duas empresas 
importantes para o fortalecimento 
dessa indústria no País, a Dedini 
e a Romi. Destacaremos as seme-
lhanças e diferenças no desem-
penho dessas duas empresas no 
contexto da evolução da indústria 
de máquinas e equipamentos.

Com origens muito semelhantes, a 
Dedini e a Romi tomaram rumos 
diferentes para se tornarem já em 
1960 empresas líderes na indústria 
de máquinas e equipamentos e nos 
ramos especí icos em que atuavam 
no período. O período escolhido 
para a análise é importante para 
entender a constituição e matura-
ção das empresas no processo de 
industrialização brasileira. Mos-
traremos aqui que as origens da 
indústria de máquinas e equipa-
mentos foram muito anteriores à 
consolidação do setor na industria-
lização brasileira.

Neste artigo mostraremos breve-
mente como foi o início das em-
presas Dedini e Romi, de origem 

parecida à de muitas empresas que 
contribuíram para o fortalecimen-
to da indústria de máquinas e equi-
pamentos no Estado de São Paulo 
e no País, e à de muitas outras que 
seguiram o mesmo caminho, mas 
que não foram tão bem-sucedidas. 
Mostraremos os principais fatos 
históricos da evolução do mercado 
e da estrutura dessas empresas. 

2 As Origens de Mário Dedini e 
Américo Emílio Romi e suas Em-
presas

Nesta seção mostraremos a evo-
lução histórica desde a origem 
dos dois empresários e de suas 
empresas até os anos 1960, identi-
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icando semelhanças e diferenças 
que compartilharam. Em ambos 
os casos identi icamos a origem 
familiar italiana, conhecimentos e 
habilidades na área de mecânica e 
alguma ligação com o setor agrí-
cola. Ambos percorreram a mesma 
região geográ ica do interior de 
São Paulo, apesar de em momentos 
diferentes. Uma hipótese advém do 
fato de que as fazendas agrícolas 
(de café, cana-de-açúcar) da re-
gião nordeste e central do Estado 
de São Paulo atraíram imigrantes 
que possuíam outras habilidades 
além do trabalho na lavoura. Essa 
atração pode ser explicada pela 
existência de estradas de ferro na 
região e das fazendas de engenho 
e de café que demandavam manu-
tenção para seus equipamentos 
(locomotivas, vagões, máquinas de 
bene iciamento agrícola, caldeiras 
e moendas de cana-de-açúcar, car-
roças, automóveis e outros imple-
mentos agrícolas).

Mário Dedini e Américo Emílio 
Romi iniciaram seus próprios ne-
gócios com pequenas o icinas. O 
primeiro, uma o icina de carpin-
taria e ferraria para a fabricação e 
conserto de veículos (troles, carro-
ças, carroções, charretes e outros) 
e utensílios agrícolas (bicos de 
grades, bicos de arados para tração 
animal e outros tipos de arados) em 
1920, na cidade de Piracicaba. Já o 
segundo iniciou suas atividades em 
1929 na cidade de Santa Bárbara, 
com uma o icina de automóveis, na 
qual produzia peças e que passou 

a receber encomendas de peças de 
equipamentos agrícolas.

O início da produção de máquinas 
e equipamentos no interior de São 
Paulo esteve ligado ao processo 
de desenvolvimento econômico 
local ou regional. O processo de 
desenvolvimento econômico de 
Piracicaba e Santa Bárbara no iní-
cio do século 20, local de instala-
ção da o icina Dedini e da Romi, é 
exemplo dessa interligação entre 
a agricultura local e o processo de 
crescimento e desenvolvimento da 
indústria. As atividades agroindus-
triais locais viabilizaram o apareci-
mento de empresas para atender à 
demanda de máquinas do setor.

Na década de 1940, as estratégias 
de desenvolvimento da Dedini e da 
Romi tomaram rumos diferentes. 
Durante a 2ª Guerra Mundial, com 
a interrupção das importações, a 
Romi decidiu especializar a sua 
produção. A Dedini notou a neces-
sidade de complementar os produ-
tos que produzia para as usinas e 
aprofundou o processo de diversi-
icação de seus produtos, fundando 

novas irmas para a produção de 
máquinas e equipamentos para o 
setor alcooleiro e máquinas espe-
cializadas para o setor açucareiro. 
A Dedini aprofundou sua atuação 
no mercado de máquinas agrícolas 
especí ico para o setor canavieiro, 
primeiramente produzindo má-
quinas para as usinas de açúcar e 
depois para destilarias de aguar-
dente e álcool. A Romi, após atingir 
o sucesso no ramo de máquinas 

agrícolas para o cultivo da terra 
como arados, semeadeiras e ou-
tros, ampliou sua produção para 
máquinas para a indústria, a mais 
universal dessas máquinas: o torno 
mecânico.

A Dedini atuou no atendimento 
ao mercado interno e aproveitou 
as oportunidades proporcionadas 
por políticas de modernização do 
setor canavieiro para ampliar a 
produção de máquinas especí icas 
para esse setor. A Romi aproveitou 
a oportunidade de um mercado in-
dustrial demandante de máquinas 
para a indústria e adotou a estra-
tégia de especialização da produ-
ção de máquinas-ferramenta. A 
especialização em um segmento do 
mercado e a intensi icação na ela-
boração de produtos mais intensi-
vos em técnicas modernas favore-
ceu a evolução da Romi, enquanto a 
diversi icação complementar para 
atender a um segmento de mercado 
mais completo bene iciou a evolu-
ção da Dedini.

3 A Evolução dos Mercados Inter-
no e Externo 

Um dos objetivos da seção será 
mostrar as principais característi-
cas da demanda e da oferta de cada 
setor especí ico de atuação das 
empresas, identi icando que essas 
características ajudam a explicar a 
forma de evolução das empresas ao 
longo do período. A Dedini e a Romi 
acompanharam a evolução do mer-
cado em que atuaram. Conforme a 
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evolução do mercado, as empresas 
foram se modernizando, adaptan-
do-se às condições mais complexas 
de técnica e administração. A Romi 
e a Dedini conseguiram se manter 
no mercado adaptando-se às suas 
condições por meio da constante 
melhora da inovação técnica do 
processo de produção e de seus 
produtos, tornando-se empresas 
líderes do segmento de máquinas 
operatrizes e de máquinas para o 
setor canavieiro no período aqui 
estudado.

Ao longo da tese, estudamos em 
detalhes a evolução das empresas 
em cada mercado. Neste artigo 
analisaremos de forma breve o 
mercado de máquinas para a agri-
cultura canavieira, mercado onde 
a Dedini estava inserida, e poste-
riormente estudaremos o mercado 
de máquinas-ferramenta, núcleo 
demandante da Romi.

Na agricultura canavieira em São 
Paulo, no inal do século 19 e iní-
cio do século 20, a demanda por 
máquinas era realizada por uma 
grande quantidade de pequenos 
engenhos e usinas. As primeiras 
empresas produtoras de máquinas 
para o setor canavieiro iniciaram 
suas atividades como o icinas de 
reparos e produção de peças para 
máquinas importadas, sendo de 
extrema importância a localização 
geográ ica da o icina em relação à 
usina ou engenho. O fator mais im-
portante para o desenvolvimento 

de o icinas foi a assistência técnica 
oferecida por elas. A assistência 
era extensiva a todos os aparelhos 
da usina e a proximidade entre 
o icina e usina possibilitava a repo-
sição de peças em tempo menor do 
que com as importações.

A indústria de máquinas para o 
setor canavieiro é um setor base-
ado em demanda sob encomenda, 
em sua maior parte de equipamen-
tos fabricados especialmente para 
determinado engenho ou usina. 
Mesmo os produtos padronizados 
nesse setor precisam ser ajustados 
a cada unidade de produção especí-
ica. Os produtos são heterogêneos, 

em sua maioria, com uma linha 
relativamente diversi icada. A de-
manda do setor de máquinas para 
o setor canavieiro está diretamen-
te ligada às condições de mercado 
para os produtos extraídos pelo 
setor, ou seja, depende dos preços 
do açúcar e do álcool. As empresas 
produtoras de máquinas e equi-
pamentos sob encomenda para o 
setor icam vinculadas ao setor 
comprador de seus produtos. 

No início da década de 1960, a in-
dústria de máquinas para o setor 
canavieiro era autossu iciente, 
produzindo todos os equipamentos 
necessários para o setor de açúcar 
e álcool. As empresas do grupo 
Dedini, além de produzirem todos 
os equipamentos necessários às 
usinas e destilarias do País, reali-
zaram exportações de seus equi-

pamentos para a América Latina, 
especialmente para a Argentina, 
Bolívia e Uruguai.

Depois de analisarmos brevemente 
as características do mercado de 
máquinas para o setor canavieiro, 
onde a Dedini está inserida, iremos 
considerar o mercado de máquinas 
operatrizes, principal mercado da 
Romi. As máquinas operatrizes 
estão inseridas na classi icação 
do gênero industrial mecânica e 
são máquinas que têm como ina-
lidade produzir novas máquinas 
por meio do movimento mecânico, 
de um conjunto de ferramentas. 
São classi icadas como máquinas 
operatrizes tornos, reti icadoras, 
rosqueadoras, plainas, fresadoras, 
mandriladoras, furadeiras, serras, 
tesouras, prensas e outras. O torno 
é uma das mais antigas máquinas 
inventadas pelo homem que tem 
como objetivo cortar, limar ou polir 
peças de madeira, metal ou outro 
material. Como existem diversos 
tipos, o torno pode ser utilizado 
por uma pequena o icina mecânica, 
ou em uma complexa organização 
industrial. 

A Romi iniciou suas atividades pro-
duzindo máquinas agrícolas e em 
1941 iniciou a produção de tornos. 
A indústria de máquinas opera-
trizes é constituída no Brasil, com 
empresas produzindo de forma 
contínua esse tipo de máquina, na 
década de 1930. Entretanto, antes 
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desse período algumas empresas produziam algumas 
máquinas para uso próprio.

É di ícil identi icar os clientes da Romi ao longo dos 
anos. Porém, podemos fazer algumas generalizações 
para entender melhor as características do mercado 
de tornos no País entre 1940 e 1960. Os principais 
clientes foram as indústrias de autopeças, de ferra-
mentaria (que usam o torno na produção de máqui-
nas) e o setor de manutenção (como os setores de 
vidro, cimento ou porcelana, que usam o torno mais 
simples na manutenção). Assim, a produção de tornos 
da Romi deu-se tanto em série, para atender clientes 
que exigem menor complexidade do torno, e também 
sob encomenda, para atender a inalidades especí icas. 
O mercado atendido pela Romi nesse período foi de 
clientes diversi icados, que exigiam relativo grau de 
complexidade tecnológica nos produtos produzidos 
pela empresa.

O mercado interno para os tornos não foi su iciente e 
a Romi começou a exportar em 1944 primeiramente 
para a Argentina, depois para outros países da Amé-
rica Latina, e antes de terminar a década de 1940 a 
exportação foi estendida para outros continentes. As 
exportações foram importantes para a Romi entre 
1945 e 1949, chegando a representar 45% da quan-
tidade produzida pela empresa em 1947. De 1943 a 
1947 os tornos exportados geravam mais receita do 
que os vendidos no mercado interno. Entretanto, a 
partir de 1947, o custo interno subiu sem a alteração 
da taxa de câmbio, inviabilizando as exportações. A 
empresa voltaria a exportar tornos em grandes quan-
tidades apenas na década de 1960. A Tabela 1 mostra 
a produção de tornos pela Romi para os mercados 

interno e externo entre 1941 e 1958.

Tabela 1 – Produção Total de Tornos da Romi e sua Respectiva Participação para os 
Mercados Interno e Externo, 1941-1958 (Unidades e US$ Correntes)

Anos Produção total 
(unit)

Produção total 
(US$)

% produção mercado 
interno (unit)

% produção mercado 
interno (US$)

% produção exportação 
(unit)

% produção exportação 
(US$)

1941 46 24.029 100,0 100,0 0,0 0,0

1942 193 101.902 100,0 100,0 0,0 0,0

1943 770 521.610 100,0 100,0 0,0 0,0

1944 899 739.109 99,1 99,1 0,9 0,9

1945 1.098 797.250 90,5 90,4 9,5 9,6

1946 1.660 1.147.990 69,0 81,7 14,8 18,3

1947 1.110 1.015.294 55,0 56,1 45,0 43,9

1948 731 897.807 60,2 66,9 39,8 33,1

1949 798 871.711 78,9 80,9 21,1 19,1

1950 857 1.540.663 100,0 100,0 0,0 0,0

1951 1.379 2.383.155 100,0 100,0 0,0 0,0

1952 942 2.091.711 99,6 99,6 0,4 0,4

1953 880 1.067.229 99,5 99,4 0,5 0,6

1954 1.306 1.568.483 100,0 100,0 0,0 0,0

1955 1.492 1.764.560 100,0 100,0 0,0 0,0

1956 1.629 2.807.718 98,0 96,7 2,0 3,3

1957 1.449 2.668.022 99,8 99,6 0,2 0,4

1958 1.779 2.398.312 99,8 99,9 0,1 0,1

Fonte: Marson (2012, p. 145).
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A Romi acompanhou a evolução desse mercado pas-

sando a fornecer máquinas e equipamentos mais 

desenvolvidos conforme a necessidade das empresas. 

Até 1960 a empresa havia produzido 22 mil tornos e 

exportado 1.380. Na década de 1960 a Romi tornou-

-se uma das maiores produtoras de tornos do mundo, 

icando atrás apenas de uma empresa estatal da União 

Soviética, exportando para 41 países, inclusive para 

países desenvolvidos, como os Estados Unidos.

A Romi evoluiu ao longo dos anos 1940 a 1960 adap-

tando-se às condições do mercado de tornos. De uma 

pequena o icina produtora de máquinas agrícolas ori-

ginou-se a maior produtora de máquinas-ferramenta 

do País e uma das mais importantes do mundo nos 

anos 1960.

4 A Evolução da Estrutura das Empresas

Da fundação da o icina dos Irmãos Dedini em 1920 até a 
empresa tornar-se uma sociedade por quotas em outu-
bro de 1945, as alterações de capital tiveram origem nos 
lucros acumulados da atividade industrial. Em 1945, o 
capital foi aumentado com recursos próprios de Mário 
Dedini e a inclusão de novos sócios. Nos anos 1960, 
quando a Dedini apresentava-se como líder do mercado 
de máquinas e equipamentos para o setor canavieiro, 
a evolução do capital foi gradual conforme a evolução 
do mercado. A origem do capital para o crescimento da 
empresa foi proveniente em grande parte de recursos 
internos à empresa, notadamente de lucros e reservas 
acumuladas. A administração da Dedini, mesmo com a 
transformação da empresa em sociedade anônima em 
1950, continuou familiar. A Tabela 2 mostra a evolução 
do capital social da Dedini, com a origem da alteração do 
capital entre 1920 e 1961.

Tabela 2 - Evolução do capital social da Dedini, 1920-1961 (mil-réis ou cruzeiros correntes)

 Dedini

Anos Inicial Alteração Final Origem da alteração do capital

1920 8.500

1922 8.500 1.500 10.000 Lucros

1926 10.000 40.000 50.000 Lucros

1929 50.000 100.000 150.000 Lucros

1932 150.000 150.000 300.000 Lucros

1935 300.000 200.000 500.000 Lucros

1937 500.000 500.000 1.000.000 Lucros

1945 1.000.000 5.000.000 6.000.000 Dinheiro e novos sócios

1951 6.000.000 24.000.000 30.000.000 Lucros

1952 30.000.000 30.000.000 60.000.000 Lucros

1953 60.000.000 30.000.000 90.000.000 Dinheiro e reservas

1955 90.000.000 90.000.000 180.000.000
Reavaliações, reservas e
ações de terceiros

1958 180.000.000 54.000.000 234.000.000 Bens

1961 234.000.000 150.000.000 384.000.000 Créditos

Fonte: Marson (2012, p. 149).
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Da fundação da garagem Santa 
Bárbara de Emílio Romi em 1929 
até a transformação da empresa 
em Máquinas Agrícolas Romi Ltda., 
sociedade por quotas, em 1938, 
as alterações do capital tiveram 
origem nos lucros da atividade 
industrial e comercial da empresa. 
Em 1938, o aumento do capital foi 
realizado com recursos de Américo 
Emílio Romi e a entrada de novos 
sócios. No inal de 1954 a empre-

sa foi transformada em Máquinas 
Agrícolas Romi S.A. Em 1955 a ori-
gem do capital incorporado à em-
presa foi de bens imóveis, terrenos 
e prédios pertencentes a Américo 
Emílio Romi que estavam sendo 
arrendados pela empresa. Em 1956 
a evolução do capital se deu com 
reservas próprias e reavaliações 
dos valores dos ativos da empre-
sa. Assim, até o inal da década de 
1950 e início da década de 1960 a 

integralização do capital pertenceu 
à família Romi. Apenas no início 
dos anos 1960 a empresa abriu seu 
capital para o investimento exter-
no, com a necessidade de moderni-
zação para atender a um mercado 
mais extenso e complexo, mas o 
controle ainda permaneceu com a 
família. A Tabela 3 mostra a evolu-
ção do capital social da Romi, com 
a origem da alteração do capital 
entre 1930 e 1961.

Tabela 3 - Evolução do capital social da Romi, 1930-1961 (mil-réis ou cruzeiros correntes)
 Romi

Anos Inicial Alteração Final Origem da alteração do capital

1930 2.000

1934 2.000 98.000 100.000 Lucros

1935 100.000 100.000 200.000 Lucros

1937 200.000 30.000 230.000 Lucros

1938 230.000 70.000 300.000 Dinheiro e novos sócios

1943 300.000 1.200.000 1.500.000 Dinheiro e novos sócios

1946 1.500.000 850.000 2.350.000 Novo sócio

1946 2.350.000 2.650.000 5.000.000 Dinheiro e novos sócios

1947 5.000.000 1.000.000 6.000.000 Novo sócio

1947 6.000.000 3.000.000 9.000.000 Dinheiro dos sócios

1948 9.000.000 1.000.000 10.000.000 Dinheiro dos sócios

1953 10.000.000 12.000.000 22.000.000 Lucros

1954 22.000.000 18.000.000 40.000.000 Bens (imóveis)

1954 40.000.000 5.000.000 45.000.000 Dinheiro e novos sócios

1955 45.000.000 15.000.000 60.000.000 Bens (imóveis)

1956 60.000.000 76.500.000 136.500.000 Reservas e reavaliação de bens

1957 136.500.000 13.500.000 150.000.000 Dinheiro, ações subscritas e bens (máquinas)

1959 150.000.000 50.000.000 200.000.000 Bens (máquinas)

1961 200.000.000 410.000.000 610.000.000 Bens (máquinas) e ações

Fonte: Marson (2012, p. 150).
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O argumento geral apresentado em minha tese (MAR-
SON, 2012) pode ser con irmado pelos dois estudos de 
caso de empresas de máquinas e equipamentos entre 
1920 e 1960 aqui analisados. A Dedini e a Romi surgi-
ram como pequenas o icinas nas primeiras décadas do 
século 20. Essas empresas evoluíram com o mercado 
em que atuavam, com mudanças nas décadas de 1920 
e 1930, e se fortaleceram no setor após a década de 
1940. A indústria de máquinas e equipamentos teve 
sua origem no inal do século 19, passou por transfor-
mações nas décadas de 1920 e 1930 e se fortaleceu na 
década de 1940. Assim, nossos resultados mostram a 
importância da indústria de máquinas e equipamentos 
e de bens de capital antes da década de 1950. 
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Decomposição dos Ciclos do Desemprego: Uma Aplicação para 
o Brasil a Partir dos Fluxos do Trabalho (Parte 1)1

GUILHERME DE MORAES ATTUY (*)

1 Introdução

O desemprego sempre foi uma va-
riável importante para a discussão 
macroeconômica. A grande maioria 
dos estudos trata o desemprego a 
partir das suas condições de esto-
que. Há, no entanto, outra aborda-
gem que analisa o desemprego a 
partir de seus luxos.

Em recent e t raba l ho,  Shimer 
(2007) reacendeu uma discussão 
na literatura econômica relativa 
ao desemprego. O assunto também 
ganhou destaque, em grande parte, 
como decorrência de modelos ma-
croeconômicos que têm conside-
rado a estrutura da modelagem 
de busca de emprego como parte 
integrante de sua abordagem do 
mercado de trabalho.

Tendo como ponto de partida a 
abordagem dos luxos do mercado 
de trabalho, esta discussão tem 
como foco analisar qual das mar-
gens do desemprego (o luxo de in-
gresso ou de saída) se mostra como 
a mais relevante para explicar suas 
variações. Em outras palavras, 
buscamos um melhor entendimen-
to da dinâmica do desemprego a 
partir de sua decomposição entre 
aqueles que ingressam na condi-

ção de desemprego e aqueles que 
deixam o desemprego. A decom-
posição é realizada usando proba-
bilidades obtidas a partir de uma 
metodologia proposta por Shimer 
(2007). Como os dados disponíveis 
são publicados com uma periodi-
cidade discreta, as probabilidades 
poderiam estar subestimando as 
transições entre as ocupações (em-
prego, desemprego e inatividade) 
ocorridas entre cada publicação. 
Para isso, Shimer tenta ajustar os 
dados de tal forma que as probabi-
lidades extraídas reduzam ou eli-
minem esse viés decorrente do que 
ele chama de agregação temporal. 
Ou seja, também buscam captar 
as transições que ocorrerem entre 
a divulgação de duas publicações 
consecutivas.

Para ilustrar o caso brasileiro, 
utilizamos a Pesquisa Mensal de 
Emprego (PME) no período de 
março de 2002 até dezembro de 
2010. Infelizmente o período de 
análise não foi estendido por conta 
de mudanças metodológicas que a 
pesquisa sofreu em 2002, tornando 
incompatíveis comparações entre o 
período prévio e o atual. Os resul-
tados obtidos no presente trabalho 
sugerem que o caso brasileiro, con-
trariamente ao que se veri ica na 

literatura internacional (que des-
taca o papel de ambas as margens), 
apresenta a margem de separação 
– aqueles que deixam o emprego e 
se tornam desempregados – como 
a grande responsável pela lutu-
ação da taxa de desemprego. Tais 
resultados sugerem que o Brasil, 
relativamente aos países desenvol-
vidos aqui citados, apresenta um 
mercado de trabalho relativamente 
dinâmico, estando mais próximo 
de um ambiente com pouca re-
gulamentação (independente dos 
motivos que determinariam essa 
dinâmica). Além disso, a margem 
de separação, em relação a indi-
cadores de atividade (PIB e Taxa 
de Desemprego), tem um compor-
tamento claro (anti e pró-cíclico, 
respectivamente), respondendo 
com um trimestre de antecedência 
com relação à Taxa de Desemprego.

2 Metodologia

A abordagem dos luxos se utiliza 
das transições que os trabalhado-
res realizam entre as diversas ocu-
pações dos trabalhadores (empre-
gado, desempregado e fora da força 
de trabalho – doravante simples-
mente E, U, O, respectivamente). 
Tais transições são identi icadas a 
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partir de microdados de PME – um 
painel longitudinal que segue um 
indivíduo por 16 meses consecuti-
vos, sendo os primeiros e últimos 
quatro meses aqueles aos quais 
os trabalhadores são expostos ao 
questionário. Devido ao formato 
da PME, somos capazes de acom-
panhar um trabalhador ao longo 
do tempo, tornando factível iden-
ti icar os luxos de trabalhadores 
ao longo do tempo. Dessa maneira, 
a metodologia nos permite obter 
probabilidades que trabalhadores 
em uma dada ocupação têm em 
mudar seu status corrente.

2.1 Mensuração dos Fluxos 

De acordo com Shimer (2007), 
como os dados são divulgados em 
intervalos discretos, é possível que 
esses dados estejam omitindo tran-
sições que tenham ocorrido entre o 
início e o im de cada período.

Para tentar contornar esse possí-
vel problema, o autor sugere uma 
análise de tempo contínuo. Assim, 
indivíduos que tenham deixado 
seu emprego e encontrado outro 
nesse meio tempo, por exemplo, 
passariam a ser contabilizados. 
As probabilidades são obtidas ali-
mentando equações diferenciais 
(ver mais adiante) com luxos de 
trabalhadores. São duas as formas 
de luxo e, portanto, de probabi-
lidades consideradas por Shimer: 
(i) na primeira delas, o autor usa 
uma medida de luxo de desem-

prego de curto prazo – a quanti-
dade de trabalhadores que teriam 
declarado ter deixado o emprego 
(abstendo-se dos motivos) nas qua-
tro semanas prévias à entrevista 
– para gerar a probabilidade de um 
desempregado achar emprego; e 
(ii) a segunda se baseia nos luxos 
obtidos a partir do emparelhamen-
to de painéis.

2.1.1 Desemprego de Curto Prazo 
Como Medida de Ingresso no 
Desemprego

Para cada período do tempo t , 
sendo t !{0, 1, 2, ... }, em que t  se 
refere [t, t + 1], todos os desempre-
gados acham trabalho de acordo 
com um processo de Poisson com 
expectativa de ocorrência de ft. De 
forma similar, xt representa a ex-
pectativa de ocorrência de um em-
pregado icar desempregado. Dessa 
forma, a probabilidade de um de-
sempregado encontrar ao menos 
um emprego e de um empregado 
se tornar ao menos uma vez de-
sempregado ao longo de um perí-
odo é dada, respectivamente, por   

 e . 
Para um determinado t, considere 
que  e  indiquem os esto-
ques de desempregados e empre-
gados em , respectivamente, 
e que  seja o luxo de recém-
-desempregados – empregados em 

 e desempregados em 
 –, em que . Da mesma 

forma, quando  assumimos 
que .  De acordo com 

Shimer (2007), partimos do pres-
suposto de que a lei de movimento 
do desemprego seja descrita da 
seguinte forma:

  (1)

Supondo que o desemprego de 
curto prazo também tem uma lei 
de movimento similar, o desem-
prego é obtido resolvendo uma 
equação diferencial ordinária que 
resulta na seguinte equação:

  (2)

O desemprego de amanhã, portan-
to, é decomposto entre seu estoque 
inicial ( ) e da soma dos ingres-
santes ( ) menos os que acham 
um emprego ( ). Da equação (2) 
ica fácil obter a probabilidade de 

um desempregado achar emprego 
( ).

2.1.2 Fluxos do Emparelhamento 
como Medida de Ingresso no 
Desemprego

A segunda forma de obter as taxas 
também parte de equações dife-
renciais. No entanto, ao invés de 
usar a quantidade de indivíduos 
que teriam declarado estarem 
sem emprego recentemente há, no 
máximo, quatro semanas, o autor 
obtém as taxas corrigidas para a 
agregação temporal a partir dos 
luxos obtidos do emparelhamento 

de painéis. Dessa forma, supondo 
que A represente a ocupação em t 
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de um trabalhador e B a ocupação em , a equação 
de movimento dos luxos é representada da seguinte 
forma:

  (3)

em que  representa a proporção dos 

luxos originários na ocupação A ( ) que transita-
ram para B, e , por exemplo, é a taxa que repre-
senta a expectativa de um trabalhador, originário de 
C, transitar para B. A lei de movimento é obtida da 
mesma forma que o caso anterior. Para recuperar 
as taxas de transição ( e ), usamos as probabi-
lidades dos luxos gerados a partir dos microdados 
representados num sistema de duas equações e duas 
incógnitas.

2.2 Decomposição do Desemprego

Todas as equações acima derivam do pressuposto de 
que o comportamento do desemprego depende de dois 
componentes: (i) a taxa com que um desempregado 
acha emprego e (ii) a taxa com que um empregado 
perde seu emprego. Supondo que a força de trabalho 
esteja restrita ao emprego-desemprego, podemos re-
escrever a equação do desemprego da seguinte forma:

O exercício parte do pressuposto de que o desemprego se 
encontre em equilíbrio, ou seja, que , sugerindo 
que o segundo termo da equação acima seja pequeno. 
Isso signi ica que podemos aproximar o desemprego 
observado ao primeiro termo, descrito como uma 
medida de desemprego de equilíbrio (denotada aqui 
como ).

Para analisar qual dos componentes é mais importan-
te para a dinâmica do desemprego, seguimos Fujita 

e Ramey (2009). Os autores decompõem a dinâmica 
do desemprego de equilíbrio ( ) (i) atentando para 
os desvios obtidos por iltros (HP e BK, no caso) e (ii) 
usando a primeira diferença. De forma geral, o desem-
prego de equilíbrio pode ser decomposto analisando a 
derivação de seu log natural em relação ao tempo:

sendo  o steady-state do desemprego de equilíbrio 
e  o resíduo da equação. Podemos reescrever a equa-
ção acima da seguinte maneira:

A equação acima pode ser reescrita como uma variân-
cia a partir de covariâncias, permitindo quanti icar o 
quanto da variabilidade de cada componente explica-
ria a variabilidade total do desemprego de equilíbrio 
( ):

tal que , .

2.3 Transições Considerando Três Possíveis Estados

Para contemplar o caso daqueles que estão fora da 
força de trabalho (denotados por “ ”), seguimos 
Petrongolo e Pissarides (2008). A contabilidade das 
transições envolvendo a inatividade exige uma rede-
inição das taxas envolvidas, visto que mais possibi-

lidades agora estão em jogo. Supondo que  seja a 
transição originada no desemprego em direção à ina-
tividade ( );  a transição do desemprego para 
o emprego ( );  as transições do emprego 
para a inatividade ( );  a taxa de transição 
do emprego para o desemprego ( );  as tran-
sições originadas na inatividade para o desemprego 
( ); e  a taxa da inatividade para o emprego 
( ). Portanto, em steady-state, os luxos de en-
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trada e saída se equivalem de tal forma que podemos 
representar a condição para desemprego e emprego, 
respectivamente, a partir das equações abaixo:

    e    

Dessa maneira, a equação de desemprego de equilíbrio 
passa a contemplar movimentos envolvendo a inativi-
dade:

sendo  e  as contribuições da inatividade para 
 e , respectivamente. Assim como anteriormente, 

conseguimos decompor a variabilidade do desempre-
go em cinco componentes:

,    

tal que  , 

 e .
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A Infl uência dos Custos de Transação e Capacitações nos Limites 
da Firma

ANTONIO CARLOS LIMA NOGUEIRA (*)

A compreensão sobre os determi-
nantes para os limites da irma em 
cadeias produtivas tem atraído o 
interesse crescente de estudiosos 
e gestores das organizações. Os 
limites da irma na cadeia de valor 
separam as transações conduzi-
das internamente daquelas que 
envolvem parceiros externos por 
meio de contratos ou em condi-
ções de mercado aberto. O tema é 
relevante em razão da emergência 
nas últimas décadas de diversos 
tipos de arranjos contratuais entre 
empresas, também chamados de 
estruturas de governança, como as 
redes de fornecedores de empre-
sas de manufatura, os sistemas de 
franquia de varejo ou as parcerias 
estratégicas para pesquisa e de-
senvolvimento de produtos. O ob-
jetivo deste artigo é apresentar um 
panorama sobre a in luência dos 
custos de transação e das capaci-
tações sobre os limites da irma em 
cadeias produtivas. Para tanto são 
apresentados os principais concei-
tos da Teoria dos Custos de Transa-
ção e da Teoria das Capacitações, 
assim como as possibilidades de 
combinação dessas abordagens. 

1 A Teoria dos Custos de Transação

Transações são transferências de 
bens e serviços entre etapas pro-
dutivas tecnologicamente distin-
tas. Por esta de inição, a transação 
pode ocorrer dentro da irma ou 
cruzando suas fronteiras, envol-
vendo agentes externos. O estudo 
das transações e estruturas de 
governança para coordená-las tem 
suas origens no artigo The Nature 
of the Firm, publicado em 1937 por 
Ronald E. Coase, da Universidade 
de Chicago, ganhador do Prêmio 
Nobel de Economia de 1991. O es-
tudo estabelece uma nova agenda 
de pesquisa ao questionar as ra-
zões para a existência da irma e 
a de inição de suas fronteiras. A 
hipótese básica proposta é que o 
crescimento excessivo dos custos 
de se realizar transações no merca-
do pode favorecer a incorporação 
dessas transações dentro das ir-
mas. Os custos considerados nessa 
hipótese são aqueles decorrentes 
da busca do fornecedor, negociação 
de preço e condições de pagamento 
ou da elaboração e monitoramen-
to dos contratos. A distinção em 

relação aos custos de produção 
considerados na teoria econômica 
neoclássica levou à criação do con-
ceito “custos de transação”. 

O professor Oliver E. Williamson, 
da Universidade de Berkeley e tam-
bém laureado com o Prêmio Nobel 
em 2009, adotou a de inição de 
irma como um conjunto articulado 

de contratos e avançou em relação 
à proposta de Coase, consolidando 
a Teoria dos Custos de Transa-
ção (TCT). Nesta abordagem, os 
pressupostos comportamentais 
dos agentes são a racionalidade 
limitada e o oportunismo. A racio-
nalidade limitada seria a incapa-
cidade de os agentes processarem 
todas as informações que recebem 
e de prever todas as possibilidades 
futuras durante a realização de 
transações, o que resulta na ela-
boração de contratos incompletos. 
Novamente a teoria se afasta da 
visão neoclássica, que considera 
que os agentes são racionais para 
a maximização de sua satisfação e 
dispõem de todas as informações 
relevantes para decidir a alocação 
de seus recursos. 
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O oportunismo refere-se à busca 
do interesse próprio com avidez, 
possível nos relacionamentos em 
que uma das partes ica em posi-
ção vulnerável. O reconhecimento 
dessa característica potencial no 
comportamento humano repre-
senta um pressuposto central para 
a construção da teoria, visto que 
justi ica a escolha de estruturas 
de governança que possam redu-
zir a possibilidade desse tipo de 
comportamento do parceiro na 
transação. Um exemplo de opor-
tunismo é a elevação abusiva de 
preços em contratos exclusivos de 
fornecimento de matérias-primas 
ou componentes. 

A unidade básica de análise na TCT 
é a transação, considerando-se que 
ela seja descrita pelos atributos de 
frequência, incerteza e especi ici-
dade dos ativos. A frequência ou re-
corrência de uma transação tende 
a reduzir os custos de transação 
pela criação de reputação entre os 
agentes. A incerteza também pode 
aumentar os custos de transação, 
considerando-se os aspectos de 
comportamento futuro do parcei-
ro, incerteza tecnológica referente 
a inovações em produtos e serviços 
ou incerteza regulatória, relacio-
nada a mudanças imprevistas no 
ambiente institucional. A especi i-
cidade de ativos é a perda poten-
cial de valor dos investimentos em 
ativos exclusivos para a transação, 
se esta não se realizar. Trata-se de 
um indicador do comprometimen-
to de um parceiro com a transação, 
que leva ao investimento em ativos 

ísicos, humanos e locacionais es-
senciais para que uma atividade 
envolvida na transação possa ser 
conduzida, sendo o atributo predo-
minante nos estudos empíricos. 

As possibilidades de estruturas 
de governança previstas na teoria 
são o mercado, as formas híbridas 
(contratos de longo prazo) ou a 
hierarquia ( irmas). No mercado o 
preço é o principal mecanismo de 
alocação dos recursos, fornecen-
do as informações sobre oferta e 
demanda que os agentes precisam 
para a tomada de decisão. Em po-
sição oposta está a hierarquia, na 
qual os dois lados da transação 
estão dentro da irma, o que facili-
ta a resolução de con litos e reduz 
os custos de transação. Entre essas 
formas extremas existe um con-
junto de estruturas de governança 
que combinam elementos do mer-
cado e da hierarquia. Sua principal 
característica é a possibilidade de 
promover ajustes coordenados a 
choques externos, dada a possibi-
lidade de renegociação dos termos 
do contrato entre os parceiros. 
Apesar dos resultados positivos em 
um volume expressivo de estudos 
empíricos, a TCT tem sido ques-
tionada pelo caráter estático das 
análises geradas e pelo foco exces-
sivo na dicotomia entre mercado e 
hierarquia.

Ao combinar os pressupostos com-
portamentais dos agentes com os 
atributos das transações, a teoria 
estabelece um conjunto de propo-
sições sobre os custos de transação 

esperados com a adoção de cada 
tipo de estrutura de governança. A 
escolha da estrutura de governan-
ça seria determinada pela busca da 
minimização dos custos de transa-
ção. Com isso, a teoria permite a re-
alização de estudos empíricos que 
testam hipóteses sobre as estrutu-
ras de governança esperadas para 
determinadas combinações de atri-
butos da transação, que in luem 
nos custos de transação. Uma das 
principais implicações dessa te-
oria é que os agentes tendem a 
adotar estruturas de governança 
que ofereçam maior coordenação, 
como os contratos de longo prazo 
e a hierarquia, para transações que 
envolvem níveis elevados de inves-
timentos em ativos especí icos e 
incerteza. 

2 A Teoria das Capacitações

Um dos pressupostos básicos da 
Teoria das Capacitações é que a 
irma é constituída por um conjun-

to de capacitações especí icas para 
coordenar atividades e aprender 
sobre novas atividades em am-
bientes complexos e sujeitos a mu-
danças frequentes. Para que essas 
capacitações possam ser avaliadas, 
torna-se necessário admitir a exis-
tência do conhecimento organiza-
cional. A origem dessa visão está 
no livro The theory of the growth 
of the irm, publicado em 1959 por 
Edith Penrose, no qual se argumen-
ta que as irmas caracterizam-se 
por uma base de conhecimentos 
que permite a extração de serviços 
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dos recursos disponíveis interna-
mente para promover o seu cres-
cimento ininterrupto no mercado 
onde atuam. Portanto, os limites 
da irma estariam relacionados 
com um determinado estoque de 
conhecimento organizacional, o 
que de ine o conjunto de atividades 
que ela pode realizar. 

Nesta área, as contribuições de 
David Teece e Giovanni Dosi foca-
lizam as formas de conhecimento 
que afetam a habilidade da orga-
nização em conduzir e ampliar as 
atividades relacionadas às suas 
saídas, como a criação de produto 
tangível ou de um serviço, ou de-
senvolvimento de novos produtos 
e serviços. Esse conhecimento, re-
sultante da resolução de problemas 
e resposta a estímulos externos, é 
“armazenado” em rotinas organi-
zacionais, que se distinguem das 
habilidades, visto que estas são 
individuais e aquelas são coletivas. 
Nessa abordagem a irma oferece 
um ambiente de troca de experi-
ências e aprendizagem organiza-
cional por parte dos funcionários 
em grupos formais ou informais, 
assim como estabelece as condi-
ções para um nível apropriado de 
especialização nas diversas etapas 
da cadeia de valor. 

A Teoria das Capacitações tem bus-
cado compreender os processos de 
adaptação e mudança das organi-
zações como formas de ajuste a am-
bientes mutáveis. O conceito de ro-
tina foi considerado na formulação 
dessa abordagem por representar a 

expressão das capacitações organi-
zacionais durante a realização dos 
processos de negócios em qualquer 
etapa da cadeia de valor. O conceito 
ganhou destaque com o livro An 
Evolutionary Theory of Economic 
Change, publicado em 1982 por 
Richard Nelson e Sidney Winter, no 
qual se argumenta que a rotina é a 
unidade básica de variação, seleção 
e replicação que permite a adap-
tação das irmas às mudanças do 
ambiente. Este processo explicaria 
o funcionamento e a mudança dos 
sistemas econômicos na teoria evo-
lucionária destes autores. Desde 
então, o conceito de rotinas ainda 
está cercado de ambiguidades e 
apresenta di iculdades para ser 
operacionalizado em estudos empí-
ricos. Na literatura mais recente, as 
rotinas são consideradas padrões 
recorrentes de interações entre 
agentes e representam soluções de 
problemas construídas ao longo 
do tempo, o que está relacionado à 
aprendizagem organizacional. 

3 Relações entre as Teorias de 
Custo de Transação e de Capa-
citações

A relação entre as teorias citadas é 
tratada por Williamson (1999), ao 
comparar as trajetórias da TCT e 
das abordagens de competências. 
Na primeira, a de inição e opera-
cionalização da transação como 
unidade de análise permitiram a 
formulação e o teste de hipóteses 
sobre a escolha das estruturas de 
governança em estudos empíricos. 

Para esse autor a abordagem de 
competências ainda teria um ca-
minho a percorrer no sentido da 
operacionalização dos construtos, 
principalmente o conceito de ro-
tina, que seria um candidato pro-
missor para a posição de unidade 
de análise. Por outro lado, o autor 
também discute a possibilidade 
de se conjugar as abordagens de 
custos de transação com a de ca-
pacitações para explicar a escolha 
das estruturas de governança. Ele 
apresenta a conjectura de que os 
atributos da transação poderiam 
explicar a escolha genérica da es-
trutura de governança, enquanto 
os aspectos de aprendizagem or-
ganizacional poderiam in luir em 
alguns atributos da estrutura de 
governança escolhida, o que pode-
ria ser investigado com a análise 
das rotinas.

Um esforço promissor de integra-
ção entre as abordagens de custos 
de transação e capacitações é apre-
sentado por Jacobides e Winter 
(2005). Em um estudo teórico, 
os autores elaboram um modelo 
conceitual para a coevolução dos 
custos de transação e das com-
petências ao longo de uma cadeia 
produtiva. Nesta construção, o 
pressuposto inicial é que a distri-
buição de competências entre os 
atores determina o escopo vertical 
que eles adotam na cadeia de valor, 
e que essa relação é moderada 
pelos custos de transação. Se essa 
distribuição de habilidades é de-
sigual, espera-se a ocorrência de 
especialização dos agentes e tran-
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sações entre eles, mesmo que os custos de transação 
sejam elevados. Por outro lado, se as capacitações são 
uniformes entre os agentes, a especialização dos agen-
tes ocorreria apenas se os custos de transação fossem 
baixos. 

Outra tentativa de combinar as abordagens teóricas 
foi aplicada sobre a decisão de fazer ou comprar moto-
res por parte de empresas fabricantes de automóveis 
nos Estados Unidos no início do setor, no estudo de 
Bigelow e Argyres (2008). Em um estudo quantitativo 
de dados secundários com a população total de irmas, 
os autores usam variáveis independentes relacionadas 
a custos de transação e experiência no negócio para 
explicar as fronteiras da irma no estágio de supri-
mento de motores na produção de automóveis.  Os 
resultados indicam que as irmas tendem a produzir 
mais motores com características únicas e adquirir 
motores padrão de fornecedores independentes, o que 
con irma a hipótese de que a especi icidade de ativos 
favorece a integração vertical. Os mesmos resultados 
foram encontrados para subsistemas mecânicos que 
requerem interfaces mais complexas. Com relação ao 
efeito da evolução, os resultados indicam que a expe-
riência na indústria favorece a integração vertical do 
suprimento de motores. Os autores consideram que 
este último resultado está relacionado à tendência das 
irmas em buscar aumentar a captura de retornos por 

meio de maiores competências de produção ao longo 
do tempo no setor. 

Em resumo, pode-se vislumbrar uma promissora 
agenda de pesquisa de combinação e diálogo entre 
as Teorias de Custos de Transação e de Capacitações 
no sentido de aprofundar o conhecimento sobre os 
determinantes dos limites da irma. A combinação dos 
elementos relacionados ao risco de oportunismo nas 
transações com as capacitações das irmas para reali-
zar determinadas atividades pode oferecer uma visão 
mais clara sobre a decisão entre a integração vertical 
e a busca de parceiros nas transações. 
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Ensaios em História do Pensamento Econômico: Uma Breve 
História sobre a Abordagem de Desequilíbrio na Macroeconomia

ALEXANDRE F. S. ANDRADA  (*)

Após a 2ª Guerra Mundial a análi-
se dos ciclos dos negócios dá um 
importante salto qualitativo em 
termos de cienti icidade, emergin-
do a primeira ortodoxia da Ma-
croeconomia: o Keynesianismo 
da Síntese Neoclássica. Ainda que 
hegemônico e tendo revelado au-
tores e contribuições ainda hoje 
persistentes, ao inal dos anos de 
1960 começaram a se avolumar as 
críticas a esse instrumental. Por 
parte dos economistas “clássicos” o 
desconforto nascia da incompatibi-
lidade (ainda que não plena) entre 
a microeconomia walrasiana e a 
macroeconomia keynesiana, bem 
como a exogeneidade ad hoc de 
variáveis, notadamente as expec-
tacionais. Enquanto para alguns 
keynesianos o desconforto nascia 
exatamente dessa tentativa de uni-
icar essas duas abordagens, já que 

antagônicas em suas leituras, de tal 
forma que não havia saída a partir 
do instrumental do keynesianis-
mo neoclássico, era preciso, pois, 
abandonar essa teoria “bastarda” 
e retomar as ideias fundamentais 
de Keynes. A “reação clássica” de 
Milton Friedman e Robert Lucas é 
amplamente conhecida.  Já a “re-
ação keynesiana” sob a forma da 
Macroeconomia do Desequilíbrio 
(Non-Market-Clearing Approach), 

ainda que in luente durante o inal 
dos anos 1960 até o início dos 
anos 1980, tornou-se como que um 
ponto de esquecimento na História 
do Pensamento Econômico.  

1 A Origem e o Desenvolvimento

A Abordagem do Desequilíbrio 
origina-se do trabalho de três au-
tores fundamentais: Don Patinkin, 
Robert Clower e Axel Leijonhufvud. 
Serão eles que determinarão as pri-
mitivas de análise dessa escola. Pa-
tinkin, apesar de associado à Sínte-
se Neoclássica, em suas discussões 
ainda no inal da década de 1940 
sobre o desemprego involuntário 
acabou por adiantar pontos que se 
tornariam parte dos fundamentos 
do Keynesianismo Desequilibris-
ta. Na tentativa de racionalizar o 
uso do termo “involuntário”, ele 
irá diferenciar ações desejadas/
ideais e resultados efetivamente 
observados. Para o autor, as curvas 
de oferta e demanda (individuais e 
agregadas) utilizadas no esquema 
walrasiano representavam situa-
ções do tipo “ideal”, com os agen-
tes restringidos apenas por suas 
dotações de recursos, preferências 
e tecnologia. Assim, no mercado 
de trabalho, por exemplo, o único 
ponto no qual tanto trabalhadores 

como empresários se comportam 
de acordo com seus planos ideais 
é aquele de intersecção das cur-
vas de oferta e demanda, isto é, 
o ponto de market clearing. Para 
ele a diferença entre keynesianos 
e clássicos estaria basicamente 
na velocidade de ajustamento da 
economia quando exposta a um 
choque idiossincrático qualquer. A 
Lei de Say, tão combatida por Key-
nes, seria uma expressão da ideia 
de ajustamento automático ou in-
initamente veloz, de forma que 

qualquer ponto “fora das curvas” 
poderia ser negligenciado. Já a di-
nâmica sugerida pela Teoria Geral 
seria o exato oposto: uma vez per-
turbado o equilíbrio do sistema, 
e com o(s) agente(s) posto(s) para 
fora de sua(s) curva(s) de compor-
tamento ideal, haveria um interva-
lo de tempo não desprezível para 
que se restaurasse o equilíbrio de 
market clearing. A contribuição 
fundamental de Patinkin para o 
Keynesianismo Desequilibrista, 
porém, está contida nos capítu-
los XIII e XIV de sua clássica obra 
Money, Interest, and Prices, de 1956. 
Ali, suas considerações se concen-
tram no problema do mercado de 
bens. O autor a irma que os pontos 
ao longo das curvas de oferta e 
demanda representavam situações 
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nas quais as irmas acreditam ser 
capazes de vender toda a sua pro-
dução ao preço corrente. E no caso 
de um choque adverso de demanda, 
o sistema clássico supunha que 
as forças endógenas do sistema 
econômico seriam su icientes para 
fazer com que a economia voltas-
se para o ponto de equilíbrio. Em 
face de uma queda nas vendas, 
por exemplo, as irmas manteriam 
seu nível de produto e emprego 
inalterados, acumulando estoques 
por um breve período de tempo. 
No sistema keynesiano, com as 
elasticidades de renda e juros da 
demanda agregada não sendo su i-
cientemente fortes, seria inverossí-
mil trabalhar com essa hipótese. À 
medida que os estoques indeseja-
dos fossem se acumulando, haveria 
uma pressão para igualar produção 
às vendas realizadas, o que impli-
caria a redução não só do preço 
do bem produzido como também 
o preço do trabalho. Supondo que 
preços e salários nominais caem 
em igual proporção, o equilíbrio no 
mercado de trabalho mantém-se no 
mesmo nível de salário real, mas 
com menor quantidade de trabalho 
sendo utilizada (isto é, o mercado 
se equilibra em um ponto à es-
querda do market clearing). Como 
o choque adverso de demanda não 
afeta preços relativos, preferências 
ou tecnologia, não se alteram tam-
bém os planos ideais dos agentes, 
de forma que as curvas permane-
cem ixas. A conclusão de Patinkin 
(1964 [1956], p. 332): “Equilibrium 
means full employment, or, equiva-
lently, unemployment means disequi-

librium. Hence our study of the cor-
rective market forces automatically 
generated by the presence of invol-
untary unemployment is a study of 
the dynamic working of an economy 
in disequilibrium”. Ou seja, a teoria 
keynesiana era aquela para além 
do market clearing, era uma teoria 
dinâmica que não ignorava as com-
plicações do desequilíbrio.

Robert Clower (1965) irá apresen-
tar uma análise sobre o mercado de 
trabalho bastante próxima àquela 
de Patinkin. Para Clower a diferen-
ça entre keynesianos e “clássicos” 
estava relacionada à probabilidade 
de ocorrência de distintos estados 
de equilíbrio. Os clássicos enfati-
zavam o equilíbrio de pleno em-
prego (market clearing), de modo 
que quaisquer desajustes seriam 
instantaneamente revertidos. Já 
Keynes, ao utilizar-se de expe-
dientes como a preferência pela 
liquidez, volatilidade da e iciência 
marginal do capital e as incertezas 
em relação ao futuro, enfatizava o 
equilíbrio com excesso de oferta 
de trabalho, isto é, com desempre-
go involuntário. Segundo Clower 
(1965), respeitando-se o princípio 
das trocas voluntárias e da maximi-
zação das funções-objetivo, em um 
contexto dinâmico uma série de re-
lações entre salário real e trabalho 
era igualmente possível. Excluin-
do-se os pontos em que o salário é 
superior à produtividade marginal 
do trabalho ( já que não ótimos 
para as irmas) e aqueles nos quais 
a desutilidade do trabalho é su-
perior à utilidade do salário (já 

que incompatíveis com o compor-
tamento maximizador dos traba-
lhadores) todos os demais pontos 
eram potencialmente observáveis. 
Assim, como regra, tem-se apenas 
que o lado curto do mercado deter-
mina o volume de trocas, enquanto 
o lado longo é racionado (ou seja, 
as trocas realizadas irão se igualar 
sempre ao valor da menor quanti-
dade ofertada ou demandada).  Já 
em Clower (1965) o autor centra-se 
no comportamento das famílias. O 
que Clower argumenta é que o pro-
cesso de tâtonnement garante que 
o vetor preços se ajusta em função 
dos excessos de demanda, até que 
se atinja o valor de market clearing, 
enquanto a hipótese de recontratos 
garante que caso ocorram trocas a 
preços distintos daqueles de equi-
líbrio walrasiano (isto é, preços 
“falsos”), durante o processo de 
ajustamento, ao se atingir o preço 
de equilíbrio, esses “contratos” 
serão renegociados ao preço de 
equilíbrio. A intuição por detrás 
dessas hipóteses simpli icadoras é 
a seguinte: imagine que o mercado 
“abre” com preços distintos do de 
market clearing, a perturbação que 
isso potencialmente provoca sobre 
o estado da economia como um 
todo dependeria da distância entre 
o preço praticado e o de equilíbrio, 
como também da representativida-
de do mercado desajustado sobre 
o total da economia. Seria, assim, 
razoável – segundo a lógica walra-
siana – supor que caso os agentes 
“errassem” o preço de equilíbrio, 
esse erro não seria de grande mag-
nitude, bem como seria razoável 
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supor que esse evento não seria 
disseminado pela maioria dos mer-
cados que compõem a economia, 
de forma que o resultado inal 
observado não seria demasiada-
mente afastado do equilíbrio ideal. 
Concluía-se, pois, que por simpli i-
cação se podia assumir que o vetor 
preços era sempre o de market cle-
aring. Essa simpli icação permite 
descrever o sistema como que pos-
suidor de ajustamento automático 
de preços e que as trocas ocorrem 
todas simultaneamente. Essa últi-
ma característica é o que Clower 
chama de uni ied decision hypothe-
sis. Para Clower a supressão des-
sas hipóteses simpli icadoras era 
fundamental para a compreensão 
do esquema keynesiano. Imagine 
um modelo de equilíbrio geral ma-
croeconômico; havendo desequilí-
brio no mercado de trabalho não 
se pode a irmar ex ante que seus 
efeitos sobre o mercado de bens, 
por exemplo, serão insigni icantes, 
especialmente sabendo-se que os 
salários nominais não apresentam 
lexibilidade para baixo. A famosa 

dual decision hypothesis de Clower 
postula exatamente que as trocas 
não ocorrem de forma simultânea, 
mas sim sequencial. Exemplo: no 
início de cada período as famílias 
resolvem o problema tradicional de 
maximização de utilidade levando 
em conta seus planos ideais de 
consumo e oferta de trabalho. Caso 
o resultado efetivo se iguale ao de-
sejado, cai-se no caso walrasiano; 
caso isso não ocorra, uma nova 
rodada de decisões é exigida, e elas 
precisam de inir seu nível ótimo de 

consumo levando em conta a renda 
efetiva (usualmente inferior à ini-
cialmente esperada). Dessa forma, 
Clower (1965) de ine desemprego 
involuntário como sinônimo de 
subconsumo involuntário. 

Outro trabalho fundamental, não 
tanto por suas inovações técnicas, 
mas especialmente por sua popula-
ridade, foi a tese de doutoramento 
de Axel Leijonhufvud, de 1968: 
On Keynesian Economics and the 
Economics of Keynes. Esse trabalho 
pode ser considerado uma espé-
cie de manifesto metodológico da 
Macroeconomia do Desequilíbrio, 
servindo como ponto de referência 
fundamental para os trabalhos 
posteriores.

Em suma, esses três autores as-
sentam as primitivas de análise da 
Abordagem de Desequilíbrio, que 
serão utilizadas tanto nos modelos 
macroeconômicos como na cons-
trução dos modelos da teoria do 
“desequilíbrio” geral. São elas, ba-
sicamente: (1) mantém-se a hipóte-
se de maximização das funções-ob-
jetivo; (2) mantém-se o princípio 
das trocas voluntárias; (3) ao se 
afastar as hipóteses de recontra-
tos, tâtonemment e ajustamento au-
tomático no vetor preços, passa-se 
a observar trocas a preços falsos; 
(4) trabalha-se com a hipótese de 
trocas sequenciais, em oposição 
à ideia de trocas simultâneas dos 
modelos walrasianos; (5) havendo 
trocas a preços falsos, ao menos 
uma das unidades de decisão ( ir-
mas e famílias) estará fora de sua 

curva de comportamento ideal, de 
forma que os planos dos agentes 
não são mais simultaneamente 
compatíveis; (6) dado (5), torna-
-se fundamental distinguir planos 
ideais de resultados efetivos, e; (7) 
como o sistema de preços falha, 
as alocações deverão ser função 
de alguma forma de ajustamento 
quantitativo. 

Uma segunda geração de modelos 
do Keynesianismo Desequilibris-
ta surge nos anos 1970, sendo os 
mais famosos os da parceria entre 
Robert Barro e Herschel Gross-
man (1971) – estendido em ou-
tras publicações – e o de Edmond 
Malinvaud (1977).  No artigo de 
1971 – que durante algum tempo 
foi o mais citado de todos os pu-
blicados na American Economic 
Review –, Barro e Grossman bus-
cam uni icar as abordagens de Pa-
tinkin (1964[1956]) sobre o com-
portamento da irma, e o de Clower 
(1965) sobre o comportamento 
das famílias quando racionadas. 
Nesses modelos, a existência de 
encaixes monetários (poupança 
em moeda) por parte das famílias 
e o impacto dessa variável sobre 
as decisões de consumo e oferta de 
trabalho fazem com que variações 
de igual magnitude e sentido nos 
preços e no salário nominal sejam 
capazes de afetar variáveis reais. 
A partir das considerações sobre 
o comportamento das famílias, 
irmas e do governo (que consome 

parte dos bens produzidos pelas 
irmas e não sofre racionamento), e 

utilizando-se do chamado ix-price 
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method (isto é, assumindo-se a 
ocorrência de um vetor preços dis-
tinto daquele de market clearing), 
os autores discutem os seguintes 
estados da economia: (i) excesso 
de oferta generalizado (isto é, há 
excesso de oferta tanto no mer-
cado de bens quanto no de traba-
lho), e; (ii) excesso de demanda 
generalizado (análogo à situação 
anterior). A partir desses cenários, 
analisa-se a capacidade de o gover-
no intervir na economia de forma a 
levar o equilíbrio observado para 
o nível de market clearing atra-
vés de política iscal e monetária 
expansionista e contracionista, 
respectivamente. Algo importante 
no modelo Barro e Grossman é que 
os autores são capazes de incluir o 
desemprego clássico (isto é, aquele 
provocado pela vigência de um sa-
lário real superior ao de market cle-
aring) como um caso particular de 
seu modelo – retomando a ambição 
de Keynes – e como a demanda de 
trabalho pode variar mesmo com 
um nível ixo de salário real, isso 
signi ica que essa variável pode ser 
pró, anti ou acíclica. 

No trabalho de Malinvaud (1977), 
o que se destaca como novidade 
são suas considerações sobre po-
lítica econômica. A ideia de me-
lhoria de bem-estar é feita anali-
sando-se a utilidade obtida pelos 
trabalhadores empregados, pelos 
desempregados, e pela dinâmica 
entre a quantidade de indivíduos 

que passam de um estado para o 
outro (isto é, considerações sobre 
a variação na taxa de desemprego). 
No regime keynesiano (excesso de 
oferta nos mercados de bens e de 
consumo), o aumento dos gastos 
autônomos do governo opera via 
efeito multiplicador tradicional, 
provocando o aumento do empre-
go e reduzindo o excesso de oferta 
em ambos os mercados. Trata-
-se de uma melhoria de Pareto, já 
que a utilidade dos empregados 
não é afetada, e reduz-se a taxa 
de desemprego. No regime clássico 
(excesso de oferta no mercado de 
trabalho e excesso de demanda 
no mercado de bens), variações na 
demanda autônoma do governo 
ou variações proporcionais nos 
preços e salários não afetam a 
oferta de bens. Neste caso, uma 
política expansionista causaria 
um aumento no racionamento no 
mercado de bens, deslocando con-
sumo privado, o que poderia levar 
os agentes a reduzirem sua oferta 
de trabalho, reduzindo, assim, o 
desemprego na economia. Para 
Malinvaud, porém, essa política 
não é ótima no sentido de Pareto, 
pois signi ica redistribuir renda 
dos trabalhadores “antigos” em 
favor dos recém-contratados. Já no 
regime de in lação reprimida (ex-
cesso de demanda no mercado de 
bens e de trabalho), uma redução 
nos gastos do governo provoca um 
aumento na demanda por trabalho, 
ao tornar o racionamento no mer-

cado de bens menos severo para os 
trabalhadores, aumentando, assim, 
o consumo e a oferta de trabalho. 

2 As Críticas

Se os keynesianos desequilibristas 
criticavam as hipóteses demasia-
damente restritivas e irreais do 
equilíbrio geral walrasiano, o que 
se via era que seus trabalhos mi-
croeconômicos – notadamente os 
de Jean-Pascal Benassy e Jacques 
Drèze – também se utilizavam de 
hipóteses pelo menos tão fortes 
quanto aquelas. Michel De Vroey, 
por exemplo, argumenta que, dada 
a ausência de um leiloeiro que in-
forme qual o preço de equilíbrio 
nos modelos desequilibristas (aos 
quais ele chama “marshallianos”), 
as exigências informacionais im-
postas aos agentes tornam-se tão 
irrealistas quanto a hipótese de 
informações perfeitas, já que eles 
precisam de alguma forma conhe-
cer as informações pessoais dos 
demais n agentes espalhados pela 
economia. Além disso, a operacio-
nalidade da economia diferia nos 
modelos de Benassy e de Drèze. 
No primeiro, as trocas ocorriam de 
forma sequencial, em linhas com 
as hipóteses da macroeconomia; 
já no segundo, elas ocorriam si-
multaneamente em todos os mer-
cados. Essa diferença implicava 
a inexistência de uma de inição 
consensual para demanda e oferta 
efetivas, bem como a indetermi-
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nação de uma forma de mensurar 
o desequilíbrio. E mais, não havia 
uma forma funcional para a função 
de alocação quantitativa, nem um 
conjunto de primeiros princípios 
teóricos que justi icassem a adoção 
de outra especi icação. Essa falta 
de consistência interna é fatal para 
um campo de estudo como o do 
equilíbrio geral, seja ele walrasia-
no ou não. 

A cr ít ic a mais rot ineira feit a 
à Abordagem do Desequilíbrio, 
porém, era bem mais prosaica: a i-
nal, por que os preços são rígidos 
e por que os agentes erram (quase 
sempre) o preço efetivo em relação 
ao de market clearing? Allan Dra-
zen apresenta críticas vigorosas 
sobre este ponto. Além disso, os 
modelos Barro e Grossman, e Ma-
linvaud, deixavam claras outras 
inconsistências e incompletudes 
da teoria desequilibrista, como a 
existência de “parâmetros livres” 
não explicados endogenamente 
pelo modelo (como as variáveis 
expectacionais), e as análises de 
policy realizadas por Malinvaud 
não resistem à crítica econométri-
ca de Lucas.

3 Fracasso?

Uma corrente de pensamento pode 
ser dita fracassada a partir de pelo 
menos dois pontos de referência: 
(i) pode fracassar a partir da diver-
gência entre seu resultado efetivo 
e de sua ambição fundadora, como 
por exemplo, a de se tornar a nova 

ortodoxia, e; (ii) pode fracassar por 
ser em algum momento percebida 
como um desvio improdutivo nos 
rumos da disciplina, de forma que 
nada de relevante foi acrescentado 
ao conhecimento até então acumu-
lado. Podemos assim a irmar que 
o Keynesianismo Desequilibrista 
fracassou no sentido (i), já que seus 
principais textos não são mais lidos 
por aqueles preocupados com a 
ciência normal em Economia. Mas 
quais foram as causas desse fracas-
so? Backhouse e Boianovsky (2005, 
p.16) apresentam duas hipóteses: 
(a) Explicação usual, que se sus-
tenta na ideia de que a hipótese de 
rigidez de preços e salários utiliza-
da na Macroeconomia do Desequi-
líbrio parecia implausível em um 
mundo no qual os Estados Unidos 
registravam uma in lação que ul-
trapassava os 10% a.a; (b) Explica-
ção dos autores: “For a brief period, 
economists spoke of disequilibrium 
macroeconomics as though it were a 
coherent, uni ied research program. 
As we have shown, this was not the 
case, it architects following pro-
grams that were radically different 
from each other”. Acreditamos que 
a resposta para o fracasso esteja 
contida de forma implícita na hipó-
tese dos autores: a Abordagem de 
Desequilíbrio não se sustentou de-
vido tanto às suas limitações inter-
nas como pelo aparecimento de um 
referencial percebido pela maioria 
dos economistas como superior, 
a “Macroeconomia Equilibrista/
Lucasiana”. Uma questão indissoci-
ável do “fracasso” Desequilibrista 
é, portanto, a análise das causas 

da vitória da metodologia de Ro-
bert Lucas. Em artigo do inal dos 
anos 1970 Robert Barro justi icara 
sua conversão ao método de Lucas 
devido aos seguintes pontos: (1) 
a hipótese de equilíbrio contínuo 
dos mercados era mais rigorosa e 
capaz de abarcar as considerações 
Desequilibristas, e; (2) ao postular 
a existência de trocas mutuamente 
vantajosas, a Abordagem de Dese-
quilíbrio praticamente assumia a 
capacidade de políticas de “ajus-
tamento ino” em provocar melho-
rias de Pareto. Além disso, a regra 
muthiana de formação expecta-
cional fornecia um aparato claro e 
objetivo para o tema, algo ausente 
nos estudos Desequilibristas. E os 
modelos estruturais desenvolvidos 
pelos autores equilibristas tenta-
vam escapar da chamada crítica de 
Lucas, enquanto os Desequilibris-
tas não pareciam capazes de resol-
ver essa questão em seus modelos.  

Em relação ao fracasso no sentido 
(ii), não nos parece apropriado 
assim caracterizar esse episódio. O 
esforço para relaxar/substituir as 
hipóteses simpli icadoras do wal-
rasianismo, a busca pela endoge-
neização da ixação de preços (via 
concorrência monopolística, por 
exemplo) foi fundamental como 
ponto de partida para a agenda 
de pesquisa novo-keynesiana. Isso 
não signi ica que aquele episódio 
foi o “auge” da Síntese Neoclássica 
 já que seus autores eram todos 
críticos daquele instrumental e 
buscaram o desenvolvimento de 
um alternativo , como tampouco 
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um “ensaio geral” do Novo Keynesianismo , já que 
a aceitação das regras metodológicas lucasianas e a 
volta do entendimento do modelo keynesiano como 
um caso particular do clássico não fazia parte do 
“credo” Desequilibrista. 
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Oferta Ilimitada de Mão de Obra, Dualidade Estrutural e os 
Problemas Cruciais do Subdesenvolvimento: Retomando as 
Contribuições Teóricas de Lewis e Kalecki

FERNANDA GRAZIELLA CARDOSO (*)

1 Introdução

O presente artigo encerra uma 
série de quatro textos que busca-
ram retomar a contribuição te-
órica de alguns dos pioneiros do 
desenvolvimento econômico. Esses 
autores ajudaram a compor a base 
da Economia do Desenvolvimento, 
que ganhou forma e expressão no 
pós 2ª Guerra Mundial. Todos os 
artigos dessa série baseiam-se em 
dois capítulos de minha tese de 
doutorado (CARDOSO, 2012), em 
que busquei elencar contribuições 
teóricas dos pioneiros do desenvol-
vimento que auxiliariam a compor 
uma perspectiva complexa sobre 
os processos de desenvolvimento e 
subdesenvolvimento econômicos, 
na medida em que destacam a he-
terogeneidade e a especi icidade 
das nações subdesenvolvidas, bem 
como mecanismos cumulativos e 
causações circulares relacionadas 
à armadilha do subdesenvolvi-
mento econômico e à sua própria 
superação. 

Neste texto, o foco está sobre dois 
pioneiros: Lewis e Kalecki. Lewis 
parte da hipótese de oferta ilimita-
da de mão de obra, da qual deriva 
seu modelo teórico especí ico ao 

contexto do subdesenvolvimento; 
Kalecki, por sua vez, em um sentido 
semelhante ao de Lewis, destaca os 
que seriam os problemas cruciais 
do subdesenvolvimento.

A seguir, inicia-se a discussão com 
a retomada da contribuição de 
Lewis e, posteriormente, apresen-
ta-se a contribuição de Kalecki. Nas 
considerações inais, destacam-se 
possíveis paralelos e complemen-
taridades entre as abordagens dos 
dois autores.

2 Lewis: Oferta Ilimitada de Mão 
de Obra e Dualidade Estrutural

Lewis (1969 [1954], 1960 [1955]) 
faz da oferta ilimitada de mão de 
obra  vale notar, da não quali i-
cada  uma hipótese de seu mo-
delo teórico. Segundo o autor, a 
desconsideração da hipótese de 
oferta ilimitada de mão de obra nas 
economias atrasadas teria levado 
os economistas a aconselharem er-
roneamente os países subdesenvol-
vidos, na medida em que o excesso 
de mão de obra não quali icada 
apresenta consequências dinâmi-
cas importantes ao funcionamento 
do sistema econômico nacional. 

Lewis de ine que há ilimitada ofer-
ta de trabalho nos países onde a 
população é tão volumosa, relati-
vamente ao capital e aos recursos 
naturais, que em diversos setores 
da economia é possível observar 
produtividade marginal do tra-
balho zero ou quase zero. Para o 
pioneiro, o desenvolvimento eco-
nômico, no contexto do subdesen-
volvimento, não seria um objeto 
adequadamente tratável nem pela 
microeconomia convencional  que 
se refere à alocação de recursos es-
cassos  nem pela macroeconomia 
Keynesiana    pois só admite de-
semprego, e não subemprego, que 
é um fenômeno característico das 
economias subdesenvolvidas com 
oferta ilimitada de mão de obra. 

Outra especi icidade de funda-
mental importância apontada por 
Lewis se refere à dualidade es-
trutural dos países subdesenvol-
vidos. Importante observar que a 
dualidade estrutural não implica 
necessariamente a atribuição de 
atrasado ao setor agrícola (ou à 
zona rural) e de moderno ao setor 
industrial (ou à zona urbana). O 
interessante é notar que nos países 
subdesenvolvidos existem ilhas de 
modernidade num mar de atraso, 
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independentemente do setor pro-
dutivo ou região a que se referem. 

Partindo de uma estrutura teórico-
-analítica clássica e de um modelo 
de dualidade estrutural, no qual há 
um setor atrasado (em que a pro-
dutividade marginal do trabalho 
é muito baixa e onde se observa a 
ocorrência de subemprego) e há 
um setor moderno regido pelas leis 
de reprodução do capital, Lewis 
explica que, a partir do volume 
de capital, se de ine o número de 
trabalhadores e, dada a tecnologia, 
tem-se o produto bruto, distribuído 
entre as classes, na forma de salá-
rios, renda e lucros. 

Para Lewis, o grande problema dos 
países subdesenvolvidos residiria 
no fato de que a parcela de lucros 
seria pequena porque a parce-
la de renda da terra seria muita 
alta, e não porque a parcela de 
salários seria alta. Em outras pala-
vras, quando aumenta a parcela da 
renda da terra no produto líquido, 
diminui a própria base de acumu-
lação de capital. Desse modo, para 
aumentar a base de acumulação 
do capital, far-se-ia necessário o 
aumento da parcela de lucros, mas 
não em detrimento da parcela dos 
salários, e sim da parcela da renda 
da terra no produto líquido. Mesmo 
porque, nessa estrutura dual, o 
setor moderno já se aproveitaria 
da dinâmica do setor atrasado na 
medida em que este mantém a taxa 
de salários estável. 

A chave do processo de expansão 
estaria, por conseguinte, na distri-
buição funcional da renda. Portan-
to, para Lewis, a questão principal 
do desenvolvimento econômico 
é a rápida acumulação de capital, 
sendo o seu problema crucial a 
distribuição da renda em bene ício 
da classe poupadora. Ainda sobre 
esse ponto, o autor destaca o pro-
blema sociológico da necessidade 
de surgimento de uma classe capi-
talista que realize investimentos 
produtivos de capital. O pioneiro 
observa que o surgimento desses 
capitalistas estaria provavelmente 
condicionado à existência de novas 
oportunidades de mercado, asso-
ciadas a alguma nova técnica de 
produção. 

D e  ac or do  c om  L e w i s  (19 6 0 
[1955]), a investigação das ações 
humanas deve ser realizada em 
diferentes níveis, uma vez que além 
das causas imediatas do desenvol-
vimento, observam-se as causas 
dessas causas. O autor destaca três 
causas principais, que usualmente 
são observadas juntas: o esforço de 
economizar, o aumento do conhe-
cimento e sua aplicação, e a expan-
são do volume de capital per capita. 
No entanto, se não houver um am-
biente favorável à eclosão dessas 
forças, elas não se revelarão es-
pontaneamente em prol do desen-
volvimento. E, para que se tenha 
um ambiente favorável, o autor 
salienta o papel das instituições e 
das crenças, buscando explicar não 
apenas quais delas são compatíveis 

com o desenvolvimento, mas como 
elas evoluem. 

Lewis destaca que o subdesenvol-
vimento pode ser de inido a partir 
de ao menos três perspectivas, inti-
mamente correlacionadas entre si. 
Comparada a outras nações, uma 
nação pode ser dita subdesenvol-
vida em relação à sua tecnologia 
atrasada, às suas instituições des-
favoráveis ao investimento ou à sua 
baixa dotação de capital per capita, 
resultando em uma baixa renda per 
capita. 

Discutamos o papel das institui-
ções seguindo a perspectiva de 
Lewis. Para o autor, tendo como 
objetivo o desenvolvimento eco-
nômico, o papel mais importante 
a ser desempenhado pelas insti-
tuições é o grau de liberdade que 
permitem aos agentes econômicos, 
implicando a elas um papel de re-
troalimentador positivo, seja em 
prol ou contra o processo de cresci-
mento. Além disso, há que se notar 
que o ajustamento das instituições 
às condições econômicas vigentes 
pode ser um processo penoso, de-
sequilibrado e incompleto. Implicar 
às instituições um papel de retro-
alimentador positivo não signi ica 
que, uma vez posto o desenvolvi-
mento em marcha, esse ocorrerá 
para sempre, mesmo porque o 
desenvolvimento é uma reação re-
sultante de estímulos sucessivos, 
mas com alcance em alguma me-
dida limitado. Portanto, embora a 
disponibilidade de capital seja con-
dição necessária, não é su iciente 
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para que se con igure um processo 
de desenvolvimento, pois, se não 
houver ambiente favorável ao seu 
aproveitamento, acabará sendo 
desperdiçado. 

Lewis destaca que os pontos cru-
ciais do processo de desenvolvi-
mento são justamente o seu início 
e o seu im, o qual corresponderia 
a um declínio secular. Com relação 
ao início do processo, o autor res-
salta as di iculdades que podem 
emergir quando se observa uma 
concentração de esforços em ape-
nas um setor da economia. Se-
gundo o autor, os diversos setores 
deveriam crescer de maneira rela-
cionada, caso contrário não pode-
riam crescer, pois a inovação em 
determinado setor acabaria sendo 
freada. 

Por conta das de iciências do mer-
cado interno presentes nos está-
gios iniciais de desenvolvimento e 
dos próprios efeitos sobre a procu-
ra efetiva em outros setores, expli-
ca Lewis que, em geral, a produção 
para exportação acabava sendo 
o ponto de in lexão que impul-
sionava a economia em direção 
ao progresso. No entanto, o autor 
adverte que a excessiva concentra-
ção no setor exportador pode ser 
inconveniente, especialmente por 
conta dos efeitos deletérios poten-
ciais sobre os termos de troca, tal 
como destacado pela tese Singer-
-Prebisch. Nos estágios superiores 
de desenvolvimento, o papel de 
dinamizador passaria do setor ex-
terno ao setor interno, tornando-se 

esse o principal sustentáculo do 
progresso econômico. 

Quanto ao declínio secular, Lewis 
destaca uma série de armadilhas 
em que poderiam cair as nações 
em virtude do próprio processo 
de desenvolvimento, dentre elas o 
esgotamento dos recursos natu-
rais, uma invertida desfavorável 
(ao investimento de capital) da 
distribuição de renda e o próprio 
esgotamento das inovações. Além 
disso, vale destacar novamente 
que, sob a perspectiva do pioneiro, 
após um prolongado período de 
desenvolvimento, seguia-se neces-
sariamente um crescimento mais 
lento, a estagnação ou mesmo a 
franca decadência.  

No contexto de escassez de capital 
dos países subdesenvolvidos, para 
Lewis o inanciamento externo 
desempenha papel importante na 
medida em que as nações ainda 
em processo de desenvolvimen-
to di icilmente satisfariam a sua 
necessidade de capital só com re-
cursos internos, mesmo porque 
os programas de desenvolvimento 
requerem a importação de bens 
de capital. No entanto, observa o 
autor que, a menos que as nações 
atrasadas, receptoras de in luxos 
de capital, transformem esse in lu-
xo em um aumento de produtivi-
dade das mercadorias consumidas 
internamente, não haveria impacto 
sobre os salários reais. Além disso, 
há que se notar que o luxo de ca-
pital dos países desenvolvidos aos 
subdesenvolvidos também estaria 

sujeito a empecilhos por conta, em 
boa medida, das próprias de ici-
ências dos países subdesenvolvi-
dos. A explicação para tal seria a 
emergência do círculo vicioso da 
carência de capital, uma vez que 
a produtividade de determinado 
investimento depende dos investi-
mentos anteriormente realizados.

Segundo Lewis, no contexto das 
nações subdesenvolvidas, como os 
problemas de mercado e os altos 
custos iniciais de novos setores de 
atividade constituem importantes 
empecilhos à industrialização des-
ses países, se não fossem adotadas 
medidas diferenciadas  tais como 
políticas protecionistas , o hiato 
entre os países subdesenvolvidos e 
as nações industrializadas continu-
aria a ampliar-se. Por isso também 
o papel dos governos nas nações 
atrasadas seria tão estratégico 
para estimular o desenvolvimento.   

3 Michal Kalecki: Problemas Cru-
ciais do Subdesenvolvimento 

Kalecki, além de ser considerado 
pioneiro do desenvolvimento eco-
nômico  na medida em que se de-
bruçou especi icamente sobre os 
problemas das regiões subdesenvol-
vidas, desenvolvendo para tal uma 
abordagem teórica própria , é, ao 
lado de Keynes, precursor de uma 
abordagem de teoria econômica 
crítica ao mainstream, fundadora 
da macroeconomia moderna e base 
da abordagem macroeconômica 
heterodoxa subsequente. Além de 
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também ter de inido o princípio da 
demanda efetiva, bem como suas 
implicações analíticas e dinâmicas 
relativas ao sistema econômico, 
diferentemente de Keynes, Kalecki 
adentrou a discussão de questões 
distributivas e buscou, explicita-
mente, a formação de uma teoria 
dinâmica de crescimento, o que o 
torna ainda mais interessante, em 
termos teóricos, à discussão do sub-
desenvolvimento econômico. 

Kalecki (1985[1954]) reconhe-
cia em sua formulação teórica a 
divisão da sociedade em classes, 
trazendo implícitas nas suas teo-
rias dos preços e da distribuição 
da renda as relações de poder (de 
mercado ou de classe) típicas do 
sistema capitalista. Como uma 
das implicações mais marcantes 
do modelo Kaleckiano, note-se o 
papel dual do investimento que, 
ao mesmo tempo em que gera es-
tímulos, via investimento, à de-
manda agregada, cria capacidade 
produtiva, de modo que o segundo 
efeito poderia se constituir em 
um desestímulo à consecução de 
novos investimentos. Assim sendo, 
no caráter dual do investimento 
residiria parte da explicação das 
lutuações no nível de atividade 

econômica. 

Não obstante, conforme ressaltado 
pela discussão apresentada a se-
guir, baseada em Kalecki enquanto 
pioneiro do desenvolvimento, as 
conclusões apresentadas no pa-
rágrafo anterior seriam perfeita-
mente aplicáveis ao contexto das 

nações desenvolvidas. De outro 
modo, no contexto do subdesen-
volvimento, como bem destacado 
pelo pioneiro Kalecki, as restrições 
de oferta em virtude de gargalos 
na estrutura produtiva constituem 
problemas cruciais. 

De acordo com Kalecki (1976b 
[1960]), o desemprego e o subem-
prego nos países subdesenvolvi-
dos são de natureza inteiramente 
distinta. Eles resultam mais da 
limitação de capacidade produ-
tiva do que da insu iciência de 
demanda efetiva. O autor aponta 
para o gargalo na oferta de bens de 
primeira necessidade (alimentos), 
que dependem da elasticidade (ou 
inelasticidade) da produção agrí-
cola nessas nações. O resultado de 
qualquer crescimento no emprego 
implicaria, caso a produção agrí-
cola não respondesse prontamente 
ao incremento de demanda, uma 
resposta in lacionária dos preços 
dos bens de primeira necessidade. 
Desse modo, para evitar a pressão 
in lacionária e não agravar a ques-
tão do desemprego e do subempre-
go no contexto dos países subde-
senvolvidos, far-se-ia necessária a 
expansão da produção agrícola.

 Kalecki (1976e [1968]) explica, 
então, que o problema crucial das 
nações subdesenvolvidas é au-
mentar o investimento, não com o 
intuito de incrementar a demanda 
efetiva, mas de expandir a capa-
cidade produtiva. Haveria, no en-
tanto, ao menos três obstáculos ao 
incremento do investimento: o pró-

prio volume de investimento priva-
do, que poderia não alcançar uma 
taxa desejável; poderia não haver 
recursos disponíveis para produzir 
mais bens de capital; e mesmo que 
as primeiras duas questões esti-
vessem resolvidas, a im de evitar 
uma potencial pressão in lacioná-
ria, restaria o problema de garantir 
uma oferta adequada de bens de 
primeira necessidade, especial-
mente em decorrência do aumento 
do nível de emprego.   

Dessa forma, seria necessário pla-
nejar não somente o volume, mas 
também a estrutura do investi-
mento, entre a produção dos bens 
de primeira necessidade, aqueles 
menos essenciais e os de capital, 
buscando, por conseguinte, um 
relativo balanceamento entre os 
setores. Para tal, assim como os 
demais pioneiros, o autor indica 
que deveria haver uma intervenção 
governamental relativamente pro-
funda, seja via investimento, seja 
via planejamento.

Quanto a assegurar uma produção 
adequada de bens de primeira ne-
cessidade, segundo Kalecki (1976e 
[1968]), sem que se observassem 
mudanças institucionais substan-
ciais, relacionadas especialmente 
à posse de terra, não seria possível 
acelerar o desenvolvimento agrí-
cola. Essa observação é crucial na 
medida em que fundamentaria a 
necessidade de promoção de refor-
ma agrária para racionalizar a pro-
dução agrícola. Também por conta 
do hiato entre o crescimento e a 
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oferta de bens de primeira necessi-
dade, bem como as di iculdades de 
saná-lo internamente, para Kalecki 
(1976d [1967]) o crédito externo 
poderia ser importante, embora 
devesse estar sujeito a critérios de 
avaliação, assunto a ser retomado 
em parágrafo mais à frente. 

Kalecki (1976a [1954]) discorre 
sobre as potenciais vantagens de 
importar capital. A quantidade de 
poupança necessária para inan-
ciar o investimento seria reduzida 
na medida em que se importasse 
capital, o que por sua vez dimi-
nuiria as pressões in lacionárias 
internas. A importação de capital 
seria ainda funcional para aliviar 
uma possível escassez de comércio 
externo, mesmo porque o próprio 
processo de desenvolvimento esta-
beleceria uma tendência constran-
gedora do balanço de pagamentos 
em virtude da necessidade de im-
portações crescentes. 

Nesse mesmo sentido, Kalecki 
(1976f [1970]) destaca que os cré-
ditos externos afetariam não ape-
nas a questão da oferta dos bens de 
primeira necessidade e o equilíbrio 
do comércio externo em outras 
commodities, mas também o pro-
blema do inanciamento do inves-
timento, reduzindo a necessidade 
de taxação da importação dos bens 
menos essenciais, bem como dos 
grupos de mais alta renda, essa úl-
tima requerida para diminuir jus-
tamente o consumo de bens menos 
essenciais. Por outro lado, se não 
fossem veri icadas restrições à im-

portação ou ao consumo de bens de 
luxo, a tendência ao direcionamen-
to e à concentração de recursos 
para a satisfação do consumo, ou 
para a produção desses bens, con-
tinuaria posta. Por isso, mais uma 
vez, há a necessidade de avaliar as 
condições de absorção de recursos 
externos.

Na prática, conforme adverte Ka-
lecki (1976a [1954]), inanciar o 
desenvolvimento por meio da im-
portação de capital, no geral, in-
correria em problemas de di ícil 
solução, relacionados ao balanço 
de pagamentos. Somar-se-ia a esse 
problema potencial a grande di i-
culdade que os países subdesenvol-
vidos encontrariam em estabelecer 
condições a eles mais favoráveis, 
ou ao menos mais seguras, relati-
vas à importação de capital. Por 
isso a importância de, no contexto 
do subdesenvolvimento, melhorar 
os termos comerciais, conforme 
argumentado na tese Singer-Pre-
bisch. 

Retomando a questão dos critérios 
de avaliação da recorrência a re-
cursos externos, Kalecki e Sachs 
(1976 [1966]) elencam inicialmente 
dois critérios a serem contempla-
dos: se a ajuda externa implica uma 
melhora nas condições externas de 
crescimento da nação que recebe 
o auxílio; e se a avaliação da ajuda 
externa se baseia em um conheci-
mento satisfatório dos problemas 
relacionados ao desenvolvimento 
econômico da nação receptora de 
recursos. 

Entretanto, Kalecki e Sachs res-
saltam que haveria o risco de o 
in luxo de recursos externos ser 
dissipado em consumo adicional 
de bens de luxo. Assim, segundo 
os autores, há que se levar em con-
sideração se a entrada de ajuda 
externa melhorou não apenas a si-
tuação do balanço de pagamentos, 
mas também se essa melhora foi 
funcional para remover os garga-
los na oferta de bens de capital, de 
bens de primeira necessidade, de 
bens intermediários e, inclusive, de 
bens de luxo. Além disso, há que se 
questionar se os recursos inancei-
ros adicionais foram instrumentais 
para elevar a taxa de crescimento 
via permissão de uma taxa maior 
de investimento (relativamente aos 
recursos internos disponíveis) e se, 
caso sim, se inanciaram um acrés-
cimo no consumo desses bens ou se 
foram materializados em serviços 
sociais. Nesse sentido, os autores 
concluem que a ajuda externa pode 
ser considerada como utilizada 
adequadamente se incrementar, 
tudo o mais constante, os inves-
timentos outros que não aqueles 
direcionados à produção de bens 
de luxo e se aumentar, tudo o mais 
constante, o consumo de bens de 
primeira necessidade e/ou a produ-
ção de serviços sociais. Assim, em 
poucas palavras, a ajuda externa 
seria e iciente na medida em que 
contribuísse para resolver os hia-
tos entre a demanda e a oferta no 
processo de desenvolvimento da 
nação receptora dos recursos. 
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Por im, mesmo tendo em vista 
as grandes di iculdades a serem 
enfrentadas pelos países subde-
senvolvidos para conseguirem em-
preender essas mudanças, Kalecki 
(1976c [1963]) pondera de maneira 
otimista que, apesar dos grandes 
obstáculos, esses não seriam pro-
blemas insuperáveis. No entanto, 
enfatiza que, sem planejamento de-
liberado e reformas institucionais 
profundas para remover os obstá-
culos institucionais ao rápido cres-
cimento, de fato, seriam tarefas 
impossíveis às nações subdesen-
volvidas superar as suas di iculda-
des e promover o desenvolvimento.

4 Considerações Finais

Conforme se buscou demonstrar ao 
longo deste artigo, as abordagens 
dos dois pioneiros aqui discutidos 
apresentam diversos paralelismos, 
relativos especialmente à consi-
deração e ao destaque de algumas 
particularidades estruturais dos 
países subdesenvolvidos, as quais 
implicam, por sua vez, uma di-
nâmica diferenciada, bem como 
problemas particulares do desen-
volvimento no contexto do subde-
senvolvimento.  

A hipótese de oferta ilimitada de 
mão de obra é a base para a for-
mação do modelo de dualidade 
estrutural de Lewis, característica 
diferenciadora dos países subde-
senvolvidos, bastante enfatizada 
por outros pioneiros, como o pró-
prio Kalecki. Kalecki também não 

escapou à regra de implicações dos 
demais pioneiros do desenvolvi-
mento econômico, apontando para 
o enfrentamento de gargalos da 
estrutura produtiva. O autor, no 
entanto, foca no papel estratégico 
do setor produtor de alimentos.

Este artigo, conforme destacado 
na introdução, encerra uma série 
de quatro textos que retomaram 
algumas das contribuições teóricas 
de oito pioneiros do desenvolvi-
mento econômico, a im de formar 
uma concepção complexa sobre o 
subdesenvolvimento. Guardadas 
as suas diferenças e até possíveis 
incompatibilidades, os elementos e 
as discussões levantadas por estes 
oito pioneiros parecem apresentar 
possíveis relações de complemen-
taridade, ou seja, de certa forma 
e em algumas direções a combi-
nação de algumas contribuições 
de pioneiros distintos se mostra 
potencialmente frutífera para a 
discussão do tema. 

Embora com entonações ou des-
taques variados, a indicação da 
necessidade da promoção de re-
formas estruturais, relacionadas 
a diversos aspectos  estrutura 
agrária, ciência e tecnologia, edu-
cação, tributação etc.  e especial-
mente de planejamento estatal, 
de consecução de programas de 
desenvolvimento, com ênfase na 
industrialização, são assuntos re-
correntes de discussão de todos os 
oito pioneiros abordados. 

Assim, como conclusão geral, infe-
re-se que as intervenções e direcio-
namentos, por meio especialmente 
dos meios disponíveis ao Estado, 
sugeridos pelos pioneiros seriam 
necessários porque as causações 
circulares e os círculos viciosos 
característicos do contexto das 
nações subdesenvolvidas implica-
riam a tendência de perpetuação 
das disparidades, desequilíbrios 
internos e outros diversos proble-
mas, bem como, consequentemen-
te, da não diminuição e inclusive 
alargamento do hiato de desenvol-
vimento entre as nações centrais e 
as nações periféricas. 
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Revisitando a Criatividade: Cultura em Chave Crítica

JULIO LUCCHESI MORAES (*)

1 Introdução

O presente artigo dá continuidade 
à discussão das tendências e deba-
tes realizados na 17ª Conferência 
em Economia da Cultura, evento 
organizado pela Association for 
Cultural Economics International 
(ACEI).1 Como vimos, além de abrir 
portas ao diálogo entre pesquisas 
internacionais voltadas ao mundo 
cultural, o congresso permitiu a 
identi icação de linhas e diretrizes 
epistemológicas e metodológicas 
gerais para as quais o estado da 
arte do campo parece apontar. No 
presente texto matizaremos algu-
mas das questões propostas com 
a problemática nacional, notada-
mente a necessidade do estabeleci-
mento de uma pauta efetivamente 
crítica de discussões econômicas 
da cultura no caso brasileiro.

2 Pauta Criativa e Dicotomia Nor-
te-Sul

Iniciamos nossa discussão no ar-
tigo anterior apresentando alguns 
dos avanços recentes da pauta 
criativa no contexto internacional. 
Vimos que parte signi icativa dos 
trabalhos inscritos no evento volta-
va atenções às chamadas “cidades 
criativas” e às “classes criativas”. 
A referência aos trabalhos do pes-
quisador norte-americano Richard 
Florida – já amplamente citado na 

presente série de artigos – foi unâ-
nime ao longo desses trabalhos (Cf. 
MORAES, 2011).

A despeito da natureza internacio-
nal da ACEI, cabe destacar que seg-
mento signi icativo dos trabalhos 
apresentados reportava-se ao es-
tudo de casos de países da Europa 
ou América do Norte e, em menor 
escala, de países do leste asiático. 
A partir da comparação dos poucos 
trabalhos que versavam sobre situ-
ações além dessas áreas do globo, 
foi possível identi icar a existência 
de certas diferenças de tipo “norte-
-sul” na pauta criativa internacio-
nal. A comparação entre iniciativas 
culturais de países como os da 
América Latina vis-à-vis exemplos 
congêneres de países europeus 
ou norte-americanos escancarou 
diferenças não negligenciáveis no 
trato do tema. A situação nos co-
loca diante de questionamentos a 
respeito de eventuais particulari-
dades das iniciativas culturais em 
países como o Brasil.

Um dos argumentos mais arrola-
dos (tanto por artistas quanto por 
agentes institucionais) é destacar 
a diferença nos valores orçamen-
tários recebidos pelas pastas de 
cultura. A recente polêmica envol-
vendo o corte de recursos para o 
Ministério da Cultura, além dos 
esforços da classe artística em 
pressionar a aprovação da PEC 150 

(mobilização de 2% do orçamento 
para a cultura) indicam que esta é 
uma primeira diferença marcante. 
De fato, a análise de alguns exem-
plos de organizações culturais 
latino-americanas discutidos no 
Seminário Internacional Cultura e 
Transformação Urbana, no SESC 
Belenzinho, em novembro de 2011, 
indica que há uma correlação entre 
o volume de orçamento disponível 
com o êxito dos projetos, embora 
tal fato só possa ser compreendido 
plenamente por meio de análise 
econométrica (Cf. MORAES, 2012).

Não resta dúvida, contudo, que as 
diferenças extrapolam a dimensão 
meramente quantitativa, inscre-
vendo-se numa complexidade polí-
tica e institucional de maior enver-
gadura. Os recentes escândalos do 
Polo Cinematográ ico de Paulínia 
servem de verdadeira contraprova 
ao “argumento orçamentário”: o 
projeto tem falhas graves, nota-
damente em sua di iculdade (ou 
mesmo insensibilidade) na integra-
ção de suas atividades com as am-
bições e ensejos da população local. 
Não se pode a irmar, todavia, que 
o projeto careça de apoio e muito 
menos de recursos o iciais.

É sintomático, nesse sentido, que 
trabalhos de outros países latino-
-americanos apresentados na con-
ferência da ACEI tenham chegado 
a resultados semelhantes: não são 
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raros os casos em que as interven-
ções o iciais em cultura são feitas 
à revelia do desejo das pessoas, 
grupos ou regiões supostamente 
interessados (BURKE, 2012). Fren-
te a um aglomerado de considera-
ções de ordem pseudoeconômicas 
e pseudossociais, constata-se que 
projetos da área de cultura nessas 
áreas do globo são realizados sem 
o devido respaldo econômico ou o 
debate com atores locais. Parece-
-nos que esse hiato deve ser um 
objeto central da análise dos eco-
nomistas da cultura em países do 
sul econômico.

3 Cultura: um Conceito em Debate

Obviamente, o avanço em abor-
dagens críticas por parte dos eco-
nomistas da cultura esbarra em 
algumas di iculdades. Há, sem em-
bargo, uma grande limitação advin-
da do fato de que a própria noção 
do que é cultura, arte, patrimônio 
ou quaisquer outras manifestações 
passíveis de apoio público é pouco 
problematizada. A maioria dos 
trabalhos apresentados na confe-
rência em Kyoto assumia posições 
naturalizadas, idealistas e, muitas 
vezes, próximas ao senso comum.

Essa situação não seria complica-
dora não fosse a impossibilidade 
estrutural de reportar-se ao con-
ceito de cultura numa chave única 
e homogênea. Um possível antídoto 
para esse relativismo seria a ado-
ção de quadros teóricos de reco-
nhecimento internacional. Vimos 
assim que parte dos trabalhos 
orientava-se pelas recomendações 
de órgãos dessa esfera, sobretudo 

da Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cul-
tura (UNESCO).

A questão é que também aqui as 
de inições não estão isentas de 
problemas e de vieses. É este o 
tema do recente trabalho Cultura, 
políticas culturais e UNESCO: sobre 
a relação entre imperialismo e cul-
tura no capitalismo contemporâneo, 
de Luiz Fernando da Silva. O autor 
analisa a maneira pela qual o con-
ceito de cultura (conforme de ini-
do pelos relatórios e documentos 
da UNESCO) plasmou-se ao longo 
do meio século de existência da 
instituição. Para além de mera atu-
alização acadêmica, o autor identi-
ica relações entre a conceituação 

proposta pelos relatórios e eventos 
de ordem política internacional (Cf. 
DA SILVA, 2012, passim).

Evidencia-se, assim, que mesmo 
a adoção de termos e conceitos 
oriundos de um órgão supostamen-
te neutro não encerra a polêmica. 
Fica claro que a discussão efetiva 
sobre o assunto obriga-nos a des-
cartar ingenuidades. Uma pauta 
econômica no campo cultura que 
se queira verdadeiramente crítica 
e democrática deve ir além do en-
gessamento idealista do conceito. 

Rompe-se, assim, com uma posi-
tividade total e acrítica da noção 
de cultura; conceito variante no 
tempo e no espaço é, ele também, 
passível de eternas mudanças, 
reformulações, disputas e rede-
inições. Queremos crer que essa 

constante variação deve ser vista 
não como um impedimento de pes-
quisas no campo mas, pelo contrá-

rio, como o mais importante ponto 
de partida da Economia da Cultura.
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O consórcio “Alternativas ao corte 
e queima” (AS&B) é um dos diver-
sos programas de pesquisa moti-
vados pela Agenda 21. Composto 
inicialmente por mais de 40 insti-
tuições, entre elas universidades, 
institutos de pesquisa e ONGs, este 
esforço nasceu com o objetivo de 
conceber soluções para atingir o 
duplo objetivo de contenção do 
desmatamento de lorestas tropi-
cais e de melhoria das condições 
de vida da população diretamente 
envolvida no processo. Entre 1994 
e 2007, foi executado enquanto 
programa do Consultative Group 
for International Agricultural Re-
search (CGIAR). A partir de 2008, o 
programa foi expandido, tornando-
-se uma iniciativa global (CGIAR, 
2012).

Os principais avanços alcançados 
na primeira década de existência 
do AS&B estão documentados no 
livro publicado em 2004, objeto 
desta resenha.

Duas são as principais razões pelas 
quais agropecuaristas de pequeno 
porte localizados na Amazônia 
desmatam. Há a necessidade de 
suprir o consumo alimentar básico, 
dispondo-se, para isso, de uma re-
serva monetária insu iciente para 
que se tenha acesso a outros in-
sumos que não as cinzas (ricas em 
nutrientes) da loresta derrubada e 
queimada. Pobreza e desmatamen-
to andariam, pois, de mãos dadas. 

Mas, por outro lado, também há a 
motivação de extrair tanto lucro 

quanto possível de cada hectare. 
Enquanto as atividades cuja reali-
zação presuma a supressão da co-
bertura vegetal continuarem a ser 
mais rentáveis  do ponto de vista 
individual  do que as dependentes 
da conservação deste recurso, o 
desmatamento continuará a ser a 
regra.

Exatamente por conta desta últi-
ma razão, medidas voltadas à am-
pliação da produtividade da terra 
(kg/ha) em áreas desprovidas de 
cobertura lorestal, i.e., a intensi i-
cação em áreas aquém da fronteira, 
podem, ao contrário do esperado, 
aumentar a pressão sobre as áreas 
além da fronteira ( lorestadas). Um 
dos principais resultados ressal-
tados no livro é a refutação desta 
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possibilidade, inicialmente ado-
tada como hipótese de trabalho 
pelos pesquisadores. E isso porque 
a maior lucratividade tende a vir 
acompanhada de maior acumu-
lação de capital, i.e., de comando 
sobre os meios para desmatar. E, 
como se sabe, o estímulo tende a se 
difundir para outros setores e re-
giões, reorientando a divisão local 
do trabalho para mais desmata-
mento (ARIMA et al., 2011),   o cul-
tivo de grãos como o arroz, feijão 
e o milho e também da mandioca, 
base da dieta amazônica, pode ser 
transferido para áreas lorestadas 
enquanto a fronteira se especializa 
na soja e em culturas perenes.

A ruptura do nexo entre desmata-
mento e agropecuária de pequeno 
porte exige a revisão dos siste-
mas agrícolas tradicionalmente 
praticados. Este é o objetivo de 
uma ferramenta criada pelos auto-
res, a “análise de sistemas de usos 
da terra” (BÖRNER; MENDOZA; 
VOSTI, 2007). Nada mais do que 
a mensuração da performance 
econômica e ambiental (biodiver-
sidade e sequestro de carbono) de 
alocações alternativas do fator, 
contabilizando-se o requerimento 
daquele que se mostra o principal 
fator limitante para o grupo-alvo: 
a mão de obra. 

É desanimadora a conclusão a que 
se chega para a Amazônia brasi-
leira. De um lado, a atividade mais 
ambientalmente favorável, a coleta 
de castanhas, se mostra a menos 
economicamente atrativa. De outro 

lado, a pecuária, atividade que pro-
porciona maiores retornos para a 
terra e para o trabalho aplicados, 
não está entre as mais vantajosas 
para a natureza (cap.18).  O cul-
tivo de perenes (café) e espécies 
arbóreas (Paricá e Seringueira), 
atividades que rendem os maiores 
retornos, tem como desvantagem 
o alto requisito de mão de obra. É 
discutível a validade deste resulta-
do para toda a Amazônia, dado que 
foi gerado a partir de dados para o 
Acre e Rondônia (cap.1). 

Inspirados por um artigo, publica-
do em 2002 por Helmut Geist e Eric 
Lambin (universidade de Louvain, 
Bélgica), os autores ressaltam a 
relevância de variáveis macroe-
conômicas como a taxa de câmbio 
(cuja desvalorização pode favo-
recer o desmatamento pelo canal 
das exportações de madeira) e de 
políticas públicas, especialmente 
a construção de estradas. Estes fa-
tores seriam as “causa-causans”   ou 
“underlying driving forces”  do des-
matamento, uma vez que moldam 
os incentivos aos quais respondem 
o comportamento dos agropecua-
ristas de pequeno porte e demais 
“desmatadores”. O que deixa claro 
que a conservação da Amazônia (e 
de outras lorestas tropicais) de-
pende do alinhamento de ações de 
alcance local e de ações de alcance 
nacional.

O estado de exclusão social a que 
grupos populacionais são recor-
rentemente submetidos, algo que 
encontra notáveis exemplos na 

Região Nordeste, pode conduzir, 
em conjunção com a ampliação ou 
melhoria das redes de transporte, 
a migrações para a fronteira lo-
restal. Este é um canal pelo qual a 
persistência da pobreza no âmbito 
regional e até mesmo nacional 
pode in luenciar a taxa de desma-
tamento (cap.18).
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